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 مقدمه

ع گيرد، در فرهنگ و زبان اردو، موضو مورد بحث قرار مي موضوعي كه در صفحات بعد
چنـد  هردر اين باره نوشته شـده،   آنچه كهم بر اين باوربنده  امااي نيست.  بكر و دست نخورده

اي از  پـاره بـازهم   باشـد، ولـي   ارزشـمند مـي   العـاده  ي آن فـوق  بسيار مفيد است و بخش عمده
و  مدسـت بـه قلـم ببـر    همين نكته نيز موجب شد تـا   .بحث، نياز به تحقيق بيشتري دارد زواياي

 .مدرصدد تأليف چنين كتابي برآي
يـك شـهرت يافتـه اسـت؛     ئاش، به عصر الحـاد و ال  ضد دينياي ه هنشانبدليل  عصر حاضر

فقـط يـك   ن، ، ايـ ملحدانت؛ بلكه بنابر اظهارات خود سينيك ادعا  صرفاً، الحاد منظور از اين
ي فكـر و   ي و مطالعاتي است كه در ادوار بخصوصي از دوران پيشرفت در عرصهروش تحقيق

ي بـا اثبـات يـا انكـار     صـ ن روش مطالعه و پژوهش، ارتبـاط خا گردد. اي  ي انسان مي علم، بهره
كـه از ديـدگاه    هرچند باشد. جستجوگرانه ميپژوهشي و چيزي ندارد؛ بلكه فقط يك راهكار 

 را به دنبال داشته است. دينالن بط ،متفكران و انديشمندان عصر جديد اين شيوه پژوهش
 ل گردد:نق» مايلز«گفتار  تا مناسب اسدعابراي اثبات اين 

يك تكنيـك و يـك تـز بـراي پاسـخ       ؛باشد مي يك روش ،تحقيق و پژوهش نوينروش «
تحول بارزي است كه از نيمـه   ه. بلكنيستقطعي براي مسايل  يجواب واست  ها الؤگفتن به س

در آينده نزديك نيز ت و اين وضعيت ادامه دارد و دوم قرن گذشته در فلسفه بوجود آمده اس
 0F1.»متوقف نخواهد شد

 نبايـد ضمن پژوهش در علوم جديد به دفاع از دين بپردازنـد،  ند خواه ميپژوهشگراني كه 
آن را  كنـد كـه   نمـي  فرقـي  باشـند؛ غافل انديشمندان عصر جديد از روش تحقيقي و پژوهشي 

از  گريـز كـه بعـد از    نـد بدان ييانهانسـ ا و يا آن را دستاويز نمايندتلقي ويژه يك مطلب علمي 

                                                           
1-Religion & the Scientific Outlook, 1954, P. 13. 
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 لبه هـر حـا   ؛در توجيه جهان هستي، با ناكامي مواجه شده استو تالش آنان  كلية سعي، دين
پژوهشـگران مـا،    ، ايـن اسـت كـه   باشد ميضروري  در اين عرصه ؛ بلكه آنچهكند تفاوتي نمي

 بايد با در نظر داشتن اين موضوع به تحقيق و پژوهش بپردازند.
از در بعضـي   اتم پيـامبران خـ ي علمي در ارتباط با اثبـات رسـالت   يها پژوهش لبطور مثا

 چنـين فـرض  در اغلب اين پژوهشـها در ابتـدا   مراكز علمي جهان اسالم در دست انجام است؛ 
ت و حقانيـ  تصـداق اثبـات  بـراي  سـپس  و  يك پيـامبر دروغـين بـوده    شده است كه محمد

پرداختن به موضوع ، آغاز گرديده است. غافل از اينكه كار جمع آوري داليل ،رسالت ايشان
خود بخود مستلزم اين مطلب است كه پيامبر واقعي و راستين نيز وجود داشته » پيامبر دروغين«

چنـين چيـزي بـا ديـده شـك و      بـه  است. اما انسان امروزي در دايره علم و اطالعات خويش، 
هـاي   سـاخته و پرداختـه انديشـه   » false prophet«نگرد. در واقـع پيـامبر دروغـين     ترديد مي

بـه نحـوه   كه مربـوط   ؛ انكاريهستند نبوت رسول اكرم منكر اري است كهديني يهود و نص
محمـد  رسـالت  موضوع تفكر الحادي مدرن، درستي يا نادرستي  .تفكّر الحادي و مدرن است

است كه سرچشمه و منبـع اصـلي كـالم و     ، اينموضوع تفكر الحادي بلكه ؛نيست مصطفي
ر مدرن و الحادي عصر حاضـر بـا اسـتفاده از    ؟ تفكباشد ميكدام است و از كجا  ،سخن نبوت

شـعور انسـان    تـر از فرا ،اين نتيجه رسيده است كه سرچشمه كالم نبوته ابزار اطالعاتي خود ب
از آن يـا آن را وحـي و الهـام     شعور برخاسته است، تعبير وحي و الهاماست و سخني كه از فرا

 مجاز است نه حقيقت. گفتن،
نيـاز و  بـه تنهـايي    بـات صـداقت و حقانيـت رسـول اكـرم     اث شـده با توجه بـه مطالـب ياد  

يك واقعيت  ،كند. بلكه اين قضيه بايد ثابت شود كه وحي مقتضيات زمان حاضر را تأمين نمي
پيامبر بـر   محمداز اين رو شود و  نازل مي خاصي بر افراد كهباشد  مي2مسلّم و پذيرفته شده 

 .استحق خداوند 
و توجـه  شـناخت  بـدون   ،تفكّـر مـدرن  و اه بت دارد كـه ديـدگ  با وضـعيتي مناسـ   ،اين مثال

صحيح مورد انتقاد قرار گيرد. تفكّر ديگري نيز وجود دارد كه با وجود آگاهي از شيوه تفكّـر  
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چنـين   ،فكـري و اسـارت  شـود. ايـن گـروه بـدليل بردگـي       نوين، دچار اشتباهات ديگري مـي 
بـه عنـوان اصـول مسـلّم علمـي شـناخته        انشـ تصوراتي كه نزد اربابان غربي تمامد كه نپندار مي

دانند كه  فتح و پيروزي اسالم را در اين مي لذا ؛اند، در واقع نيز اصول مسلّم علمي هستند شده
همـان   ،را از قرآن و حديث ثابت كنند. اين سعي وتالشعلمي غرب مسلّم به اصطالح اصول 

هـاي شكسـت    اسـت كـه تمـدن   اي  روش تطبيقي است ميان اسالم و غير اسالم و همـان شـيوه  
ت انكار     ر مـي هاي فاتح اختيا خورده در برابر تمدن طـرز   ؛ناپـذير اسـت  كننـد. ايـن يـك واقعيـ

تواند در جامعـه   گرچه به عنوان يك پينه و پيوند مي، يابد مي با چنين روشي رواجتفكّري كه 
مسـتقل  ن ولي هرگز تحت عنوان يك جامه و پوشش كامل براي يك تمد ،تمدن باقي بماندم

 هاي تطبيقـي،  با چنين توضيحات و بيانيهكند كه  اگر كسي فكر مياظهار وجود نخواهد كرد. 
را دگرگون كند يا بتواند مردم را از ناحق به طرف حق و عقالني علمي  تواند فضاي جهان مي

به  ،افكار و اذهان زيرا براي ايجاد تحول در ؛محض گرديده استخوشبيني دچار  ،سوق دهد
 تطبيقي.فعاليت نه  ،داريم نيازفرهنگي و انقالبي ار ك

، خرابـي  اگر چنين تفكري در ارتباط با يك تصور و انديشه اساسـي و فراگيـر ارائـه شـود    
 آورد. بار ميه بيشتري را ب

نظريـه و  » شـهاب ثاقـب  «در مورد  كارشناسان امور فضايي،شناسان و اختراگر دانشمندان، 
يـد، ايـن   ين برآويـل قـرآ  أو شما پس از پذيرفتن آن در صـدد ت شند تحقيقات متفاوتي داشته با

اي پذيرفته شود كـه نـه تنهـا      ويراني چنداني در بر نخواهد داشت. اما اگر ايده و انديشه ،لهأمس
، آنگـاه  باشـد  مـي بلكه با قضاياي ديگري نيز بطور مسـتقيم مـرتبط    ،جنبة فردي و نوعي ندارد

 رود. مي و زير سؤال گيرد ار ميثير قرأسفة دين تحت تتمام فل
را فقـط   تكامـل و  هستند كه نظريـه ارتقـا   ها آن دسته از تحصيل كرده ،نمونه بارز اين ادعا

و در اثـر   ه و آن را مطـرح نمـوده  مـدعي آن شـد   ،اند كه دانشمندان جديد پذيرفته دين خاطرب
تسليم شـدن در   بدليل ،اين گروه اند. هآن ايمان آوردصحت و درستي مطالعه و تجربه خود به 
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د و براي نبده و پيشرفت باورانه اسالم يك تعبير ارتقاييبه  ند تاشدناگزير ، تكاملبرابر نظريه 
 تمام پارچه را از نو، برش دهند.و پيشرفت،  ارتقاپيكره گيري و پوشاندن جامه اسالم بر  اندازه

اسـت   تاره در حال پيشرفلحاظ نوع، همواز مدعي است كه انسان  ،بطور مثال نظريه ارتقا
وضـعيت   ،يابنـد. براسـاس ايـن طـرز تفكّـر      به واالترين رتبه دست ميها  انسان همة ،و در پايان

بهشـت بـا    ،بنابراين طبق فلسفه ارتقا؛ د در زمان گذشته باشد نه آيندهباي ،نامطلوب براي انسان
تـوجيهي نـدارد.    ،همه تسهيالت و تشكيالتش قابل توجيه است. اما دوزخ و زندگي دوزخـي 

دوزخ را بدينگونـه توجيـه   يه پردازان ارتقا ناچار شـدند،  طرفداران و نظر براي حل اين مشكل
زندگي در بر اساس اين ديدگاه  .»نه جاي عذاب و مجازات ،ستاجاي تربيت  ،دوزخ«كنند: 

در  ،مـردم  ، امـا و پيشـرفت اسـت   اره در حال ارتقااثر درگيري مداوم با موانع و مشكالت همو
از اين رو بر اسـاس تفكـر    .از پيشرفت باز ماندند و ساير عوامل بازدارنده گناهانبه خاطر دنيا 

 در جهـان  سـوي ارتقـا  بـه   در دوزخ، در واقع ادامه فعاليت آنانها  آن منظور از انداختن ارتقا،
 كنـد كـه عباتسـت    مـي  را بدين گونه تعريـف  دوزخ . بدين سان ديدگاه ارتقا،باشد آخرت مي

 ،. طرفـداران ايـن طـرز تفكّـر    در جهت رسيدن بـه پيشـرفت.   مشكل و دشوار يانجام كارهااز:
احكـام موقّـت    وزشروع و محترم اسـت، جـ  مت فردي و شخصي را كه از ديدگاه اسالم مالكي

نهـايي جامعـه    يخيت و پيوندي با پيشـرفت و ارتقـا  مالكيت فردي هيچگونه سن دانند. زيرا مي
 د.ندار

دانش با مباني دين نبرد در پاسخ  آنچه :راي توضيح اين مطلب ذكر شدند كهب اين دو مثال
ت     ، هرگيـرد  مي صورتكه دراين رابطه  يعلمياقدامات شود و  گفته مي چنـد كـه حـايز اهميـ

ليفش از أتـ  مـدعي نيسـت كـه    ،خـورد. نويسـنده   به چشم ميكمبودهايي در آنهابازهم  ،هستند
؛ بلكه مدعي است كه وجـود چنـين كمبـودي در عرصـه     باشد مي ي بدورهرگونه عيب و نقص

 فراهم نموده است. را تأليف اين كتاب زمينه ،پاسخ گويي دين به دانش
بحـث    ،مدافعان ديـن ديدگاه از  و يابه ميان آمده  سخن ديندفاع از  دربارهمباحثي كه  در

 مستقل مورد توجه قرار گرفته است:ي  دو شيوهشده است، 
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 تجربي. -1

 .وريتص -2
 .روش علمي ،ي و ديگريروش فلسف ،يبه تعبير ديگر يك

كه به عقيده مؤلف، روش چرادر اين كتاب بيشتر از روش دوم استفاده شده است. 
و اند  هردآن را بكار ب ،در گذشته مورد استفاده بوده و بسياري از نويسندگان و مؤلفان نخست،

ولي كمتر ، به نگارش درآمدهنخست  ذخيره علمي زيادي در ادبيات جديد و قديم به سبك
زمينه و  ،هاي علمي نوين پژوهشبويژه اينك كه  انجام گرفته است. شيوه دوم هبي كار
 كه: بخشد ميرا تحقق  قرآن مصداق  ،فراهم نمودهدين را براي اثبات تجربي   گسترده يبستر

﴿                  ﴾ ]و بگو: حمد و سپاس، خدا را «يعني:  ]93 نمل:ال

 .»را خواهيد شناختها  آن ست؛ او، آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما،سزا
امكاناتي كـه بـه    براي بكارگيري منظم و اصوليي است از جهتي سعي و تالش ،اين كتاب

 اند. در اختيار انسان قرار گرفتهتازگي 
نمونه و سمبل مطالعـه معروضـي    ،، اين كتابليف و تصنيفر فن تأبنابر تقسيمات جديد د

به نگـارش درآمـده اسـت.     سبك و شيوه موضوعي يا داخلي اساس دهد، بلكه بر را ارائه نمي
ي منفـي عليـه خـود    أه يـك ر ثابـ اين سبك نگارش از ديدگاه طرفداران طرز تفكّر جديد به م

اسـاس تفكـر يـك     تحقيقـاتي كـه بـر   انيت توان به صداقت و حق چگونه ميزيرا . كتاب است
تـازه مسـلمان   اسـد،   محمدسخنان به  پاسخ اين سؤالجانبه صورت گرفته، ايمان آورد؟ براي 

نگـارش  بـه   ،از كتاب خود كه به سبك و روش موضـوعي  توجه كنيد كه در دفاع استراليايي
 گويد: درآمده است، چنين مي

دار، استفاده نشده است. بلكـه شـيوه   غير جانب و عمداً از روش و شيوه قصداًدر اين كتاب «
 1F1.»اسالم عليه تمدن غرب تئوريت. اس تئوريمورد استفاده در اين كتاب مانند شيوه يك 

                                                           
1-Islam & the Crossroads, P. 6. 



 طلبد اسالم به مبارزه مي  12

ممكـن  تحقيـق و پـژوهش بـي طرفانـه      ،آيا بـراي انسـان  كه  ف نظر از اين بحث روانيصر
 امري ،يدن به نتيجه مطلوبمن اصوالً بر اين باورم كه تحقيق بي طرفانه براي رس ،است يا خير
ا   ،چنين خواهد كرد تدين و دينداري. قطعاً هر نويسنده مباشد مي گريزناپذير در عـين حـال   امـ

صـورت  ه حاصل تحقيقاتش را بـ خواسته باشد ، پس از تحقيق و نگارشنويسنده ممكن است 
يقات مطلـق  حاصل و نتيجه تحقتنها  و در پي حق نرود و دنبال حق نباشد ولي كتاب درآورد،

پيشينه  ه،وجه به مطلب فوق ممكن است نويسندبي قيد و بندش را ارائه دهد. با ت هايو پژوهش
چنين كتابي را نتيجه تحقيقات بـي طرفانـه معرفـي    از اين رو خود را تكرار كند. فعاليت علمي 

شـود و سـپس    مـي  ابتـدا تحقيـق و پـژوهش انجـام    . زيـرا  نيسـت ي مجز تقيه عل ، چيزينمودن
ي حاصـل پژوهشـ  گـردد؛ بـه عبـارتي كتـاب،      مي جمع بندي و به صورت كتاب ارائه ،لبمطا

حاصل سخن اينكه فرق ميـان مطالعـه معروضـي    دهد.  مي است كه پژوهشگر و نويسنده، ارائه
»Oljective « و موضوعي»Suljective«،      يـك   ،در شيوه ترتيـب اسـت نـه در اينكـه يكـي

 دارانه.چند جانبه و طرف ،جانبه است و ديگري
نبايـد موجـب سـوء تفـاهم      ،اين امر زياد بكار رفته است.مذهب دين و در اين كتاب واژه 

در  باشـد و بايسـتي   در رابطه با يك موضوع مـي  ،كه اين كتاباين پندار را ايجاد كند  شود و
شد. زيرا براي نويسنده كـامالً روشـن اسـت كـه منظـور از       عمومي استفاده مي يها از واژه آن

بـه  ديـن  عنـوان  ه همـان چيـزي اسـت كـه نـزد اهللا بـ       ،م نيست. بلكه هدفويك امر موهدين، 
اگر به يكي از شهروندان يـك كشـور گفتـه شـود:      ؛»اسالم«سميت شناخته شده است. يعني ر
الفـاظي   بايد از تمـام معني و مفهوم اين جمله، اين نيست كه  قطعا ،»بايد از قانون اطاعت كني«

قـانوني اسـت كـه نـزد      ،بلكـه منظـور   اطاعـت كنـد؛  گـردد،   طـالق مـي  كه واژه قانون بـه آن ا 
 همـين نحـو  است. درست بـه   و رسميت يافته عنوان قانون شناخته شدهه شهروندان آن كشور ب

بـه هـر آن چيـزي اطـالق     ديـن  لحـاظ لغـت،    ازچند كـه  هر ؛، همان اسالم استدينمنظور از 
بير ديگر از لحاظ آمار و فهرست بندي ه است. به تعيافتشهرت دين گردد كه تحت عنوان  مي

ا   ،به چيزهاي متعددي گفته شود دين،تاريخي ممكن است واژه  كـه نـزد اهللا    يمعتبـر ديـن  امـ
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ت از اسـالم اسـت    ؛ لـذا  بس وباشد  ميزندگي مورد قبول است، فقط اسالم براي هدايت  تبعيـ
 ارد.راه نجاتي وجود ند هيچاسالم، و جز باشد  مي كه ضامن نجات اخروي

كه در يكي ؛ بدين صورت شدمروبرو اي  مسألهبا دانشگاه پس از سخنراني در يك روزي 
روفسـورها كـه اسـتاد    . يكـي از پ ماقتبـاس كـرد  ويـد  فرهـاي    واژهت و از جمال ،ها از سخنراني

از پايـان جلسـه سـخراني گفـت:     پس  . وي،در جلسه سخنراني حضور داشت ،روانشناسي بود
كسي است  ،رويدفحال آنكه ؛ اقتباس كرديديد وهاي فر گفتهاز بي ا در يك موضوع مذهشم

 قطه نگاه مذهبي شما مخالفت دارد.شدت با نه كه ب
زيـرا   تـوان عنـوان كـرد.    تري در مورد ايـن كتـاب نيـز مـي     همين ايراد را در سطح گسترده

اي ا ها  آن نايد اين كتاب نقل شده كه مصنفياقتباسات متعددي در جهت تأ ساسـي ايـن   با ادعـ
يـد  يكـه در تأ مالحظـه كنيد را عنـوان مثـال آخـرين اقتباسـي     ه . بموافق و همسو نيستند ،كتاب

كـه ايـن   چراصـحت نـدارد.    ،ايـن ايـراد   البتـه . استاستفاده شده به عنوان دليل آخرت از آن 
نـد. يعنـي چنـين اسـتدالل نشـده      ا بعنوان سند و مدرك ذاتي يك شخص نقل شـده  ،ها اقتباس
هـا در   لذا صحيح است. بلكه تمـام اقتبـاس  ، اين مطلب را پذيرفته ،فالن شخص نكه چواست 

تعبير خـود  الفاظ و با آن را  گاهي ،. در ارائه داليلاند جهت توضيح داليل علمي نقل گرديده
 .ام نمودهبا تعبير و الفاظ ديگران بيان  يو گاه

هـاي   بلكه يافته ؛افراد نيستمتعلق به افكار شخصي ، ها گفته شده ني كه در اين اقتباسسخ
، از آن بنـده و اند  هخواه خود درآورددلشكل  بههاي علمي را  ن، اين يافتهالمي هستند. ملحدع

تشـخيص   ديـن د راسـتاي تأييـ  در را هـا   آن كـه  مدر كتاب خود بيان نمودرا  ها يافتهاين  جهت
 .مداد

 و دانشـمندان مسـيحي   علمـا  اقـوال ه، ذكر شـد  دينيد يهايي كه صراحتاً در تأ اقتباسبيشتر 
اقـوال و  چنـين  با ما شريك هستند، اديان آسماني در اعتقاد به . از آن جهت كه آنان، باشد مي

 عجيب و نادر نيست.براي ما  ها، آن از سويي يها گفته
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 در برابر تفكّر مادي جديـد  دينموضوع آن اثبات  ،همانگونه كه از نام كتاب روشن است
و  يك پديده غيرمادي اسـت  ،دين :كي اينكه ثابت شودي ؛دو حالت دارد ،اين اثبات. باشد مي

را  ديـن  درسـتي ند كـه  تمجاز نيس ،علوم مادي؛ لذا باشد مي علوم مادي بيرون حوزهاز  رواز اين
كثرت مورد اسـتفاده بـوده اسـت.    ه ب ديناز جانب طرفداران  ،ال ببرند. اين شيوه اثباتؤزير س

از  بخشـي  دانـش توانـد   فقـط مـي   ،علـوم تجربـي  «كه:  حاضردر قرن  اين اعتراف علوم تجربي
دهد. معني و مفهوم  قوت و توان بيشتري ميدين،  به استدالل طرفداران ،»را ارائه دهدها  پديده

حقـايقي وجـود دارد كـه از حـوزه      ،خود علـم و دانـش  اذعان اين است كه بنابر  ،اين اعتراف
ن اسـت كـه   يوسـول  ارزترين دليل بـراي ايـن ادعـا، نوشـته    ب .باشد ميبيرون هاي مادي  پژوهش

 هشتم مبحث سوم بيان گرديده است.بخشي از آن در باب 
عبـارت اسـت از    ،باشـد و آن  در برابر تفكر مادي جديد مـي  درستي ديناثبات  :شيوه دوم

يـك  بـراي اثبـات   اسـتفاده شـود كـه    ي از همان ابـزار  درستي دين،حقانيت و نكه در اثبات اي
شـود. در ايـن كتـاب سـعي شـده       اسـتفاده مـي  ها  آن از ،علوم مادي و تجربيپهنه در وضوع م

بـراي اثبـات   تا ام  كوشيده، بندهد. گردصورت بسيار ساده استفاده ه دوم باست، بيشتر از شيوه 
اسـتفاده  هـا   آن ق مـادي از كه در عصر حاضر براي اثبات حقاي ماستفاده كن ييها از روش دين
 شود. مي

اي  روش و شـيوه ممكن است كه اين ،دانم و آن توضيح يك نكته ديگر را بسيار مناسب مي
بـراي بعضـي از طرفـداران ديـن      ،ن كتاب از دين حمايـت و دفـاع شـده   كه بر مبناي آن در اي

 ،شود كه خوانندگان محترم، بـا ايـن ديـد    مي پيشنهاداز اين رو . نمايدمناسب جلوه يا ناعجيب 
المـي بـه نگـارش    برحسـب نيـاز مباحـث ك    ،لعه قرار دهند كـه ايـن كتـاب   كتاب را مورد مطا

توضيح و تشريح دين. شيوه توضيح و تشريح ديـن بـا توجـه بـه طبـع و      راي نه ب  درآمده است،
باشـد   ا كسانيبسخن روي ي كه هنگامشيوه ديگري است. اما  ،مسلمان مزاج بندگان مؤمن و

و  تهـدف، مبـارزه بـا اشـكاال     زماني كـه كنند و يا  ريب تلقي ميفكه ايمان و اسالم را نوعي 
رنـگ و   ،، قهراً و طبعاً شـيوه سـخن و پيرايـه بيـان    اند دهكرقد علم  دينكه عليه  استايراداتي 
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در گفتگـو بـا   ه گـردد كـ   مي و در چنين حالتي الزم و ضروريگيرد  مي خوده وضع ديگري ب
 او بـا  ،شو بـا زبـان خـود   ار بگيـرد  طرز تفكرش مد نظر قـر  ،د و مخالفنمعامكتب و ديدگاه 

شكل طبيعي خـود   و گفتگو در مسير ،سخن با مؤمن و مسلمان باشدروي گفتگو شود. هرگاه 
كه شيوه تفكّـر و اسـتدالل در    مستحضر باشد ،ه بايد در ذهنهمواراين نكته لذا ماند.  مي باقي

گذشته نسبت به  ،روزهاي استداللي ام علم كالم و بحث مروزي كامالً دگرگون شده وعصر ا
كتاب دچـار  مطالعه اين اين مطلب، هنگام  با نظرداشت. متحول و متفاوت گشته است كليه ب

 سوء تفاهم نخواهيد شد.
دانم كه از دو دوسـت و شخصـيت برجسـته     مي پيش از پايان دادن اين مقدمه بر خود الزم

و مـودودي  د ابـواالعلي  يعني سي ستاندر شبه قاره هند و پاكدر عرصه خدمت و دعوت ديني 
در ايـن   ياد كنم كه ساليان زيادي را در خدمت به اسالم سـپري كردنـد.   حسن ندويسيد ابوال

بسيار حسـاس   يدر مقطعكه دانم  ودودي ميمرهنمودهاي سيد ابواالعلي   ميان خود را مرهون
مـرم را در راه  كه باقيمانده ع ، غيرمستقيم اين احساس را در من ايجاد كردام از دوران زندگي

ظـاهر آن احساسـات پـاك بحسـاب     ميكي از  ،ن و اسالم وقف كنم و اين كتابخدمت به دي
كـه سـيد ابوالحسـن نـدوي، مـرا بـر آن داشـت و تشـويقم كـرد تـا آن را بـه نگـارش              آيد مي

 خداي متعال، به اين دو عالم دعوتگر، جزاي خير دهد. .درآورم.
 

 م 1964اگست  26لكهنو 
 





 

 

 :اولبخش 
 دينن امخالف وريتئ

 كليـه تصـورات و باورهـاي گذشـته انسـان را      ،انفجـار اتـم  شكافتن هسته و همانگونه كه «
پيشرفت علـم و دانـش   شكل را از بين برد، درست به همين ها  آن درباره ماده دگرگون كرد و

) بـود كـه   Knowledge Explosionابه يك انفجار بـزرگ علمـي (  ثبه م ،در قرن گذشته
يكبـاره پايـان    بـه  ديـن هـاي قـديمي در ارتبـاط بـا خـدا و       ن كليه باورهـا و انديشـه  در نتيجه آ

 2F1.»پذيرفتند
ي، دين را به با الفاظ و عبارت مذكور، به نمايندگي از دانش و علوم تجرب ،يين هكسللجو

، مبارزه دانم كه در مباحث بعدي اين كتاب را موظف مي مخود رو من،از اين. طلبد مبارزه مي
تجربي، علوم  دانم كه دانش و ميخوب مطمئن هستم و ؛ در اين ميان و را پاسخ بدهمطلبي ا

يچ ه به ،را فراهم نموده است. دانش ديناني، حقانيت و صداقت ببيش از پيش زمينه تقويت م
هاي دانش و علوم  نقصان نكرده است. تمام اكتشافات و يافته را دچار عيب ودين عنوان 
، دين مبين پيشاين نكته اعتراف دارند كه همانگونه كه چهارده قرن ه بخواه ناخواه  ،تجربي
هاي  و مدعي شده كه كليه اكتشافات و يافتهراستين ظهور كرده عنوان آخرين دين ه اسالم ب

﴿ :روشن خواهند كردرا بيش از پيش آن صداقت و حقانيت  ،انسان در آينده       

                ﴾ ]:ما، به آنان (كه منكر قرآن «يعني:  ]53 فصلت

ها و زمين) و در  خود را در اقطار و نواحي (آسمانهاي  و اسالمند) هرچه زودتر داليل و نشانه
ر گردد كه داخل و درون خودشان، به آنان نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكا

 .»اسالم و قرآن، حق است

                                                           
 .1961سپتامبر  24هندوستان تايمز،  -1
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پيامـد  بلكـه حاصـل و    ؛واقعيتـي نـدارد  ديـن،  طالح روشنفكران امـروزي،  اص هاز ديدگاه ب
خواهد جهان هستي را براي خودش توجيه كنـد. ايـن انگيـزه     ذاتي انسان است كه ميويژگي 

اشـتباهي  كـار    بـه ذات خـود،   ،خواهد جهان هستي را براي خـودش توجيـه كنـد    كه انسان مي
نياكـان و   ،ا ملحدان بر اين باورند كه فقدان وكمبود علم و اطالعات در زمان گذشتهنيست. ام

مـذهب و خـدا    هاي غلط كـه عبـارت از   پاسخسوي توجيه جهان هستي به در گذشتگان ما را 
از لحـاظ پيشـرفت علمـي در    اينـك كـه انسـان    بر اساس اين ديدگاه  !هستند، سوق داده است

اصـالح   ،تواند اشتباهات گذشـته خـود را در توجيـه جهـان هسـتي      كه مي گرفتهار موقعيتي قر
در اثر پيشرفت علم و دانش، بسياري از اشتباهات دوران گذشته خود را اصـالح  ايد و بلكه نم

 دهد. و بكلي پايانسره و خدا را يكدين تصور غلط ، لذا بايد نموده
در نيمـه دوم   كـه  فرانسـوي اسـت  فيلسوف و روشنفكر  »August Conte«اگست كنت 
به سه مرحله تاريخي تقسيم فكري انسان را  و پيشرفت ارتقاوي، زيسته است.  قرن نوزدهم مي

 :كند مي
داند و معتقد است كـه در ايـن    ) ميtheological stage( الهوتيمرحله اول را، مرحله 

 شدند. توجيه ميخدايي  يها قدرت به ناممرحله، حوادث عالم و تحوالت جهان هستي 
دانـد و   ) مـي mataphysical Stage( عـي طبيما بعـد  متافيزيكي يا مرحله دوم را مرحله 

حـوادث و  بـازهم   ولـي  ،شخصـي مطـرح نبـود   مدر اين مرحله خداي معـين و   ت كهسا معتقد
و بـدين  شـدند   مـي نسـبت داده  خارجي و غير مرئي ي ها قدرت بههاي جهان هستي  دگرگوني

 ند.تگش مي توجيهسان 
حوادث  داند و معتقد است كه توجيه مي» positive stage«بوتي ث مرحله سوم را مرحله

 به وسـيله گيرد كه  هاي جهان هستي در اين مرحله توسط عوامل و اسبابي صورت مي و پديده
 از روح، خـدا و  يـادي كـه  ي آنهستند، بيت ؤقابل تشخيص و ر ،اصول كلّي مشاهدهقوانين و 

در  ،مـروزي كند كـه براسـاس ايـن تفكـر، انسـان ا      ي به ميان آيد. او اضافه ميي نامرئها قدرت
د. اين مرحله از باش ميفكري خويش  و پيشرفت مرحله سوم از مراحل ارتقاحال سپري كردن 
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تثبيت منطقي يـا  هرچند ) نام دارد. Logical positivismتثبيت منطقي يا ( ،فكر، در فلسفه
در ربـع دوم قـرن بيسـتم كـامالً بصـورت يـك       » scientific Empiricism«تجربه علمـي  

عنوان يك شيوه تفكر از سالها قبل در اذهـان و افكـار   ه ولي ب گرديد، آغازو خيزش حركت 
ماننـد هـوم مـل     برجسـته وجـود آمـده بـود. عـده زيـادي از انديشـمندان و نظريـه پـردازان         ه ب
)Hume mill) و راسل (Russelدر  ديـدگاه و ايـن روش يـا    ) از اين تفكر حمايت كردند

هاي تحقيقي و تبليغي خود تحت عنوان يك مكتب فكـري قـد علـم     تمام دنيا به ياري سازمان
 .كرد

 نيويورك با اين الفاظ آمده است: چاپ» لغت نامه فلسفه«تعريف اين طرز تفكّر در 
سـتقيم  چنان با تجربه مرتبط است كه بوسيله آزمـايش م  ،هر علمي كه واقعيت داشته باشد«

 3F1.»كرد بررسي يا اثباتتوان آن را  يا غير مستقيم مي
انسان را به چنين  و پيشرفت، هستند، ارتقا دينكه مخالف  كسانيبنا به عقيده  بدين ترتيب

پيشرفت علمـي،   زيرا ؛كند سره رد ميخودش، مذهب را يك رسانيده كه در نوعي مرحله علمي
و منوط به ايـن اسـت كـه    منحصر  ،واقعيت هر چيزامروزه به ما نشان داده است كه حقيقت و 

 يامـروز پيشـرفته  حوادث را با ابزار  معنويقابل تجربه و مشاهده باشد و به تعبير ديگر، توجيه 
ر، مـذهب  حقيقي هستند. براساس اين شيوة تفكّغيرواقعي و غيرها  آن لذا ؛توان ثابت كرد نمي

دوران گذشته، انسان به دليل فقدان علم و  واقعي حوادث واقعي. درعبارت است از توجيه غير
و لذا به را درست تجزيه و تحليل و توجيه نمايد ها  حوادث و پديده توانست نمي ،كافيدانش 

ا قـانون گسـتر   ساخت مي آوري را هاي بسيار شگفت بهانه مذهب فرضيه ه و فراگيـر ارتقـا   د. امـ
ها رهانيده و در پرتو اطالعات و  تاريكيانسان را از آن  ،)مراحل فكري سه گانه  ي(يعني ارتقا

را بجـاي بـاور    كـه بتوانـد واقعيـت اشـيا    فراهم نموده است براي انسان را دانش نوين، اين امر 
 !روشن نمايد نمودن عقايد پوچ و بي اساس فقط از كانال تجربه و مشاهده

                                                           
1- Dictionary of Philosophy, N.Y, P. 285 
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و ا بـه شـيوه   ر ي ديـن علما به منطقي هواداران داران تثبيت ياجانب سوياز واردشده اشكال
 كرد. بيانتوان  مي نيز ديگريعبارت 

صـادر   »ك بـدون پشـتوانه  چـ «كسـي اسـت كـه     در زمان گذشته، ماننـد  ي دين مثال علما«
ي رعـا  بكلـي حقايق علمي ند كه از سرمايه دبر الفاظ و تعبيراتي را بكار ميها  آن كند. زيرا مي

 تركيـب  ،و ساختار زبـاني  دستور زبانكه از لحاظ  هرچند »ناپذيرحقيقت اعلي و تغيير«بودند. 
و موجـودي  كـه هـيچ گونـه    اشـد  ب مـي اي  ك بدون پشـتوانه چقع مانند اما در وا ،استدرستي 
 .4F1»نداردعلمي سرمايه 

ه، نتيجه اسباب و عوامل ما فـوق طبيعـي و مـاوراء    بدين ترتيب تمام چيزهايي كه در گذشت
در پرتـو علـل و عوامـل طبيعـي      هـا  آن شـدند، اينـك شـرح و جزئيـات     ت، محسوب مـي طبيع

كرده است كـه ايمـان بـه     براي ما ثابت ،مشخص گرديده است. شيوه تحقيق و پژوهش مدرن
دوران جهالت و تخمين و قياس  پيامدصحيح انسان نبوده است. بلكه فقط دستاورد   ،وجود اهللا

 !.يكسره از بين رفته است ،كه پس از گسترش نور دانش از علم بوده يدورزمان 
 ،نيوتن ثابت كرد، خدايي كه برگردش سيارات حكومت كنـد « نويسد: ي ميلجولين هكس

 تئـوري «يد كرد كـه نظـام افـالك هـيچ نيـازي بـه       يمعروفش تأ نظريه، با وجود ندارد. الپالس
ندارد. داروين و پاستور در عرصه زيست شناسي، همين كار را انجام دادنـد. علـم   » وجود خدا

 ،كـه او  و تئـوري  يضرخدا را از اين وظيفه ف ،ت و اطالعات تاريخي خودروانشناسي با پيشرف
 5F2.»كرده استمعزول كند، بطور كلي  زندگي انسان و تاريخ را كنترل مي

فرضـيه وجـود خـدا و    ثابت كردند كه  هر سه ،خالصه اينكه، فيزيك، روانشناسي و تاريخ
 بـه هستي و يا اعتقـاد انسـان   هاي  هساخته و پيامد توهم بشر در توجيه پديدمرئي موجودات غير

علل و اسباب ديگري داشـت   ها و حوادث، آن پديدهدر واقع  است؛ اما  ي مطلق بودهها قدرت

                                                           
1- Religion & the Scientific Outlook, 1954, P. 20. 

2- Religion Without Revelation, N.Y, 1958, P. 58. 
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 ديـن در مـورد   ياسـرار با چنين اصطالحات مرموز و پر  جهل و فقدان علم، ه خاطرانسان ب كه
 نمود!! صحبت

 ن از زاويه بيولوژي و علوم طبيعيتئوري مخالفان دي
 وري مخالفان دين، بر سه پايه و اساس شكل گرفت:تئ

 نخستين پايه و اساس:
اين  ،باشد. او در عرصه فيزيك و علوم طبيعي، نيوتن مياين تحول و دگرگوني  (!)قهرمان 

اجـرام   ؛بتني بر برخي اصـول و ضـوابط تغييرناپـذير اسـت    نظريه را ارائه داد كه جهان هستي م
كننـد. تعـداد زيـادي از محققـان و پژوهشـگران       تبعيت مـي  وابطاز بعضي اصول و ضآسماني 

كـه از زمـين گرفتـه تـا      آن را تا حدي بسـط دادنـد   را پيش بردند ونظريه نيوتن  ،دوران بعدي
شناخته طبيعت نام قانون ه كه بتلقي كردند آسمان، تمام حوادث و جريانات را تابع يك نظام 

جهان هستي، يك خـداي قـادر،    باور كه در پس، اين عقيده و از اين اكتشافات پسشود.  مي
و ممكـن   پـذيرد  ن است، خـود بخـود پايـان مـي    توانمند و فعال وجود دارد كه مدير و مدبر آ

نخسـت جهـان هسـتي را بـه      ،است فقط چنين تصوري در مورد وجـود اهللا بـاقي بمانـد كـه او    
عنـوان آغـازگر    برخي، وجود و نقش خـدا را بـه  است و بس. اينجاست كه   حركت درآورده

جهـان هسـتي را همـانطور     ،خداونـد «: اسـت واليتـر گفتـه   چنانچه اند.  ، پذيرفتهانسانهاآفرينش 
در كنار هـم قـرار داده و آن را بـه    را تركيبي ساعت  ياجزا ،ساخته است كه يك ساعت ساز

) Hume. هيوم ( »شكل خاصي درآورده است و بعد از آن هيچگونه ارتباطي با ساعت ندارد
 ،كـه در اظهـارات واليتـر بـود    ي را و تصور خداي بي جـان و بـي كـردار     عقيدهزون بر اين، اف

ولـي خـدا را   سـازد،   مـي  يم كه سـاعت ه اساعت ساز را ديد«ه و گفته است: يكسره خاتمه داد
در چنـين شـرايطي چگونـه     گويـد:  او نيز در ادامـه سـخنش مـي   ». ايم كه جهان را بسازد نديده

 نمود و ايمان آورد؟[!]دا اذعان وجود خ بهتوان  مي
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انسان را با چيزهايي آشـنا كـرده اسـت كـه     ، دانش شپيشرفت علوم تجربي و گستراينك 
از علـل و  گذشته به دليل عدم اطالع ما، در  اند. يا هم نديدهؤحتي در عالم رهاي گذشته  انسان

اسـت؟ اينـك بـه دليـل      فالن پديده يا حادثه بروز كـرده چرا دانستيم كه  نمي ها، اسباب پديده
براي ما كامالًَ شناخته شده هستند. مـثالًَ   چند و چون تمام حوادث، ،روشن شدن علل و اسباب

جـز ايـن   اي  ؛ لـذا چـاره  انسان از چگونگي طلوع و غروب آفتاب اطالعـي نداشـت  گذشته در 
 طبيعـي نسـبت   به قـدرت مـافوق  دانست،  ميو هر چه را كه ننداشت كه طلوع و غروب آفتاب 

بـه  خاطر گردش زمين ه ب ،. ولي امروز كه براي ما روشن است كه طلوع و غروب آفتابدهد
غروب آفتـاب بـه وجـود خـدا      طلوع و نسبت دادنخورشيد است، هيچگونه نيازي براي دور 

 در گذشـته  ،كـه انسـان   رود هايي بكار مي ر مورد ساير حوادث و پديدههمين تصور د نداريم.
از تحقيقات علمي جديد براي ما روشن شده  پسداد.  نامرئي نسبت مي را به يك نيرويها  آن

ها و حوادث در اثر فعـل و انفعـاالت عناصـر طبيعـي و شـناخته شـده        است كه تمام اين پديده
اينكه بعد از مشخص شدن علـل و عوامـل طبيعـي در مـورد حـوادث و      نتيجه آيند.  بوجود مي

طبيعت باقي نمانده د خدا يا نيروهاي نامرئي و مافوق فرضيه وجو ديگر هيچ نيازي به ،ها پديده
 بـر روي ذرات و قطـرات  و انعكـاس اشـعه آفتـاب     شكسـتن  است. اگر رنگـين كمـان در اثـر   

 نشـان » رنگـين كمـان  «دالل نمـودن كـه   آيد، آنگاه چنين اسـت  بوجود ميفضا در آب پراكنده 
ود. هكسـلي بـا نشـان دادن و    خواهـد بـ   اسـاس  بي معني و بي  يسخن ،ستوجود اهللا در آسمانها

 گويد:  ها با اطمينان كامل مي دهمعرفي كردن بعضي از اين پدي
توانند  آيند، مسلماً نمي ها اگر در نتيجه فعل و انفعاالت طبيعت بوجود مي حوادث و پديده«

 6F1.»ل علل و اسباب ماوراء طبيعت باشندمحصو

 مخالفان دين از زاويه روانشناسي تئوري

 و اساس:دومين پايه 
                                                           

1- Religion Without Revelation, N.Y, 1958, P. 58. 
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عـد روانشناسـي تحقيـق و پـژوهش صـورت      در ب ،از فيزيك و علوم تجربـي پس وقتي كه 
 زيـرا فكر انسان به وجود آمـد.   مراحل سه گانه ارتقايدرستي ، اطمينان بيشتري درباره گرفت

ده فراشعور انسان است نه اكتشاف يك حقيقت خـارجي  ، زاروانشناسي مدعي شد كه مذهب
 گويد: دانشمند روانشناس چنين مي . يكقيواقعي و حقي و پديده

God is nothing but a projection of man on a cosmic screen.  
و گمـان انسـان در   خيال نتيجه  ،نيست كه او ز اينبيش اچيزي  ،واقعيت وجود خدا« :يعني

 .»سطح جهان هستي است
تصـوير زيبـايي از    ،ادآخـرت و معـ  به  اعتقاد« :كند كه اين كارشناس روانشناسي اضافه مي

فقـط   ،و بيش از اين ارزش واقعي ندارد. وحي و الهام ي انسان است و بسها آرمان رزوها وآ
در اثـر   )Chilhoob Repression( مظهر تخيالت و توهماتي است كه در دوران كودكي

 .7F1»تناق در پرده ابهام و خفا بودنداخسركوفت و 
ثابت كرده اسـت   ،. تحقيقات و مطالعات امروزيشعور هستندنظريه فرا ،همه اين اظهارات

اول شعور نام دارد و مركـز افكـار و   بخش شود.  بزرگ تقسيم ميبخش به دو  ،كه ذهن انسان
آينـد.   هايي است كه در حالت هوشياري و از روي عمد و اراده در ذهن ما بوجـود مـي   انديشه
هميشـه در   ،شـعور مستقر در بخش فرا هاي ر و انديشهافكابيشتر فرا شعور نام دارد.  ،دوم بخش

يط غيرعـادي و يـا در عـالم    اما در عمق آن وجود دارند و در شـرا  ،نيستندمستحضر حافظه ما 
خش الشعور يا فراشعور مدفون در ب ،هاي انسان تصورات و انديشهبيشتر شوند.  يا نمايان ميرؤ
سـت. بـراي ظـاهر كـردن     شعور بسـيار كـوچكتر ا  از بخش فراند. بنابراين بخش شعور گرد مي

 را در نظر بگيريد كـه در دريـا افتـاده اسـت؛    توده برفي ناسب حجم اين دو بخش با يكديگر ت

اگر آن را به نه قسمت تقسيم كنيم 
9
آن زيـر آب و فقـط    8

9
آن در معـرض ديـد بيننـدگان     1

 ب نسبي است).(هر چند كه اين تناس قرار خواهد گرفت.

                                                           
1- Iqbal Rewiew April, 1962. 
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برخـي   ،كـه در كـودكي  ايـن نتيجـه رسـيد    ه از تحقيق و پژوهش بسيار زيـاد بـ  پس فرويد 
شـود.   مـي  هاي غيرعقالنـي  رفتار و منش سببعدي گيرد و در ادوار ب مي يجادر ذهن  چيزها،

 و هـا دوزخ چنـين حـالتي دارنـد و در واقـع انعكـاس آرزو      ، بهشـت و مانند معاد عقايد مذهبي
ا بـدليل نامسـاعد بـودن      انـد،  ههستند كه در كودكي در ذهن انسـان ايجـاد شـد   يي ها آرمان امـ

 سـپس وانـد   تحقق پيدا نكرده و در بخش فراشعور ذهـن انسـان مـدفون گشـته    شرايط زندگي 
اي فـرض   دنيـا را بگونـه   يي كـه بـه ثمـر نرسـيده،    بخاطر پاسخگويي و تأمين آرزوها ،فراشعور

را به ثمر برساند. درست به همان گونـه كـه اگـر شخصـي     يش ها آرمان نموده است كه بتواند
اش هسـت، برسـد، در عـالم     د عالقـه نتوانسته باشد در عالم واقعيت و خارج به چيزي كه مـور 

بيند. مطالـب بسـياري كـه در دوران كـودكي در فراشـعور پنهـان        يا خود را در كنار آن ميرؤ
يك به يك بـر   ،ديوانگي مانند جنون و يدر شرايط غيرعاد اند، هشده و به ظاهر از حافظه رفت

طبيعي يرمرئـي و مـاوراء  شود كـه يـك نيـروي غ    شوند، آنگاه چنين پنداشته مي ان جاري ميزب
 father«بـدين ترتيـب تفـاوت بـزرگ و كوچـك       زنـد؛  ف مـي ر، حـ است كه به زبان انسان

complex « ر خدا و بنده بوجود بيايدموجب شدباحـت  يـك ق  طو آنچه را كـه فقـ   كه تصو
 را بدهد.يك ايده و عقيده عنوان به آن عرفي بود، فراگير نموده و 

ت و تصـور چنـين قـادر مطلقـي كـه بـا اطاعـ       « نويسـد:  ) مـي Ralph lintonنتن (يرالف ل
كه كارهايش غير عادالنه هست نتيجه و  هرچند توان او را خشنود كرد، فرمانبرداري كامل مي

دگي، تكبـر و غـرور فـاميلي و    ا است. اين نظام خـانوا ه محصول مستقيم نظام خانوادگي سامي
، فهرسـت  يهـودي  بوجـود آورد و در نتيجـه ماننـد قـانون     آميـزي  ا در حـد مبالغـه  نظري ر فوق

مفصلي از محرمات در زندگي و كليـه ابعـاد رفتـار و اخـالق انسـان شـكل گرفـت. فهرسـت         
گـرفتن و عمـل كـردن بـه      مفصل اين محرمات را كساني پذيرفتند كه در كـودكي بـراي يـاد   

ويـژه  پرتـوي اسـت از سيسـتم     ،بودنـد. تصـور خـدا     فرامين و احكام پدران خود عادت كـرده 
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تصـور يگـانگي و   و بـا  ات و اوصاف او مبالغه شـده  ها كه در اختيار پدرساالري در نژاد سامي
 8F1.»تجرد آميخته گرديده است

 ئوري مخالفان دين از زاويه تاريخت

 :پايه سوم
مطالعـه تـاريخ   از مـدعي هسـتند كـه    دين ن تاريخ است. مخالفا ،ن دينمخالفاتئوري  ركنِ

همـان شـرايط    ،هاي مـذهبي  د كه علل و اسباب بوجود آمدن تصورات و انديشهآي برمي چنين
را به احاطه خود در آورده بودند؛ در دوران باستان و قبـل   تاريخي هستند كه در گذشته انسان

، طوفان و سـاير آفـات   هيچگونه راه نجاتي از سيالببراي انسان  ،تجربي علمي و يها از يافته
امن و در معـرض آسـيب   نـا  كـامالً را در محيطـي   شخـود  ،انسـان  وجود نداشت و از ايـن رو 

هـا   آن بـه سـختيها  مرئي را فـرض نمـوده بـود تـا در     ذا براي اطمينان خود نيروهاي نـا ديد. ل مي
. عـالوه بـر ايـن بـراي ايجـاد      هـا را داشـته باشـد    تو مصـيب  آفـات  انتظـار دفـع  متوسل شـود و  

واهـي   يچنين موجـود تا بدين سان محور نيز ضروري بود  ، تجمع در پيرامون يكهمبستگي
برتر بودند و ها  انسان شد كه از تمام از معبودهايي استفاده مي ،براي اين منظور ؛ لذافرض شود

دايـره  در مـذهبي  نـويس   قالـه يـك م . شـد  الزامي و يك وظيفه قلمداد مـي جلب رضايت آنان 
 نويسد: ارف علوم اجتماعي چنين ميالمع

ب در بوجود آوردن مذهب ساير علل و اسبا شرايط سياسي، تمدني و فرهنگي نيز همانند«
پديـدار   طنتيي سـل هـا  در قالب نظـام خود بخود و خودكار، نام و صفات خدايان  نقش دارند؛

اسـت.  هـا   انسـان  ن شـكل ديگـر و مبـدل پادشـاهي    . عقيده پادشـاهي خداونـد، همـا   گشتند مي
جهـت كـه پادشـاه در روي     همان شكل مبدل پادشاهي زميني است. از آن ،پادشاهي آسماني

شد و اين بـاور   ت و انصاف نيز به خدايان سپرده زمين بزرگترين مرجع انصاف بود، امور عدال
خـدا خواهـد    ،هـا  بدي انسـان كه آخرين قضاوت را در مورد نيكي و  گشت نهادينهميان مردم 

                                                           
1- Tree of Culture 
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دانست، نـه تنهـا    ميحسابگر و كيفردهنده كه خدا را  اين تصور درباره عدالت و انصاف كرد.
 9F1.»الم نيز اهميت بسزايي پيدا كرددر يهوديت بلكه در مسيحيت و اس

تاريخي و همكاري ذهنـي و فكـري انسـان بـا شـرايط مـذكور،       ويژه بدين ترتيب شرايط «
همـان   سـت؛ ن، ساخته و پرداخته فكر انسانهاديبوجود آورد. دين نام ه راتي را بانديشه و تصو

. »ددين را ايجاد كرفكري كه به دليل عدم آگاهي و ناتواني در برابر نيروهاي خارجي، تصور 
 افزايد: مي دهد و مي ادامه يهكسلجولين 

اسـت و بـه   و تعاون انسـان بـا شـرايط مخصوصـش بوجـود آمـده        سازگاريدر اثر  ،دين«
باشد. اينك آن محيط  محيط خودش مي ويژهانسان با شرايط تعامل نتيجه  ،دين ،ديگر عبارت

پايان پذيرفته و يا در شرف پايان است. لـذا   ،بود عامل ايجاد اين تعاون و تعاملبخصوص كه 
 د بـه اعتقـا مفيد بودن «كند:  . او اضافه مي»وجود ندارد ديناكنون دليلي براي زنده نگه داشتن 

آن وجود نـدارد. نيروهـاي مـاوراء    امكان پيشرفت بيشتر در ديگر  رسيده است و پايان، به خدا
ابتـدا  ، توسـط فكـر انسـان بوجـود آمدنـد.      دينخاطر تحمل ثقل و سنگيني ه طبيعت در واقع ب

توهم و بعد و جاي آن را گرفت  ،تصرفات روحاني و اشرافي سحر و جادو پديد آمد و سپس
دين ترتيب با پشت سر ب و سپس تصور خدا بوجود آمد؛ ، ديوهاي خيالي را ساختباور انسان

ه فرضـي به مرحله پاياني خود رسيده است. زماني بود كه دين  گذاشتن مراحل مذكور، ارتقاي
جوامع پيشرفته امـروزي ضـرورت   در  وجود خدا، بخش جدايي ناپذير تمدن ما بود؛ اما اينك

 10F2.»ه استاعتقاد به خدا از بين رفت
كـه  ايـن جهـت   اسـت. البتـه از    »فريـب تـاريخي  «يـك  ديـن،  از زاويه نگاه كمونيسـم نيـز   

دهـد، ايـن    تاريخ را براساس علل و اسباب اقتصادي مورد بحث و بررسي قـرار مـي   ،كمونيسم
ه كمونيسـم  كـرده اسـت. از ديـدگا   متمركز علل و اسباب را فقط در عوامل مادي و اقتصادي 

                                                           
1- Encyclopaedia of Social Sciences, 1957, vol. 13, P. 233. 
1- Man in the Modern World, P. 130. 
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ايـن نظامهـاي   كـه  را بوجـود آوردنـد و اكنـون     ديـن  و استعمارگر كهـن،  نظامهاي بورژوازي
 اند. هخاتمه داد دين لذا با مرگ خود به موجوديت اند، هفرسوده در سير طبيعي خود مرد

ده شرايط اقتصادي زمان ، زاهاي اخالقي كليه ديدگاه«گويد:  س در اين باره چنين ميانگل
هـاي طبقـاتي اسـت كـه قشـرهاي مرفـه،        ن، تاريخ جنگتاريخ انسا 2از اين رو 11F1.»خود هستند

فقط بخاطر حمايـت و دفـاع از منـافع     ،كردند. مذهب و اخالق مار مياقشار مستضعف را استث
 ، حمايت مكتبي ميسر گردد.قشرهاي مرفه بوجود آمدند تا براي منافع اقشار مرفه جامعه

كـاري  ، مظهر فريبديناخالق و قانون، «مكتب سوسياليبسم بر اين اساس بنا شده است كه: 
 ».پنهان استها  آن پشتيادي در طبقه بورژوا هستند كه منافع ز

 ،يقينـاً مـا  «گفتـه بـود:   م 1920در اكتبـر  ين در كنگره سراسري جامعه جوانان كمونيست لن
 دانيم كه صاحبان كليسا، سرمايه داران و قشر مرفه كه از ديـن  مي خوبو  خدا را قبول نداريم

تمـام   ،مـا باشـد.   شان ميمنافع خود وگر ي استثمارها قدرت طرفقط بخا ،زنند مي رفو خدا ح
اند و يـا مبتنـي    ي ماوراء طبيعت نشأت گرفتهها قدرت انسانها و ازضوابط اخالقي را كه از غير

، فريبي بـيش  : خدا، مذهب و اخالقيمگوي كنيم. ما مي د، انكار ميهاي طبقاتي هستن بر انديشه
داران. مـا   خاطر حفظ سـرمايه ه ت طبقه كارگر و كشاورز باست بر تفكرّاپوششي بلكه  نيست؛

 اصـول از اينـرو  : ضابطه اخالق ما منحصر و تابع سعي و تالش قشر مستضعف است. گوييم مي
 12F2 .»باشد (كارگر) ميمنافع طبقاتي پرولتارها حافظ ، ما اخالقي

آن از ن عصر حاضر بر حسب فكراكه تعداد زيادي از روشن دينن مخالفاتئوري اين است 
 گويند: آمريكايي چنين مي پزشكزبان يك 

Science has shown religion to be historiys crueliest and 
wickediest hoax. 

                                                           
2- Anti Duhring, Moscow, 1954, P. 131 
1-Lenin, Selected Works, Moscow, 1947, vol. II, P. 667. 
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و بـدترين ترفنـد    تـرين  دردنـاك  ديـن، دانش و علوم تجربي ثابت كرده اسـت كـه   « :يعني
 13F1.»تاريخ بوده است

 ن مذهب ارائه دهيم.مخالفا تئوريمقدماتي بر  شرح كوشيم كه يك مي در بخش دوم
 

                                                           
2- Quoted by Ca Coulson, Science & Christian belief, P. 4. 



 

 

 :بخش دوم
 نقدي بر تئوري مخالفان دين

شد. داليلي مبنـي بـر اثبـات ايـن مطلـب كـه        بيان دينن در صفحات گذشته داليل مخالفا
اين اسـت   ،ولي واقعيت بكلي از بين برده است؛را داري  ديندين و امكان وجود  ،عصر جديد

را بـا كمتـرين خسـارت و     دين. تفكّر نوين، باشد پايه مي ادعاي محض و بي يكه اين ادعا، ك
 بحـث كلمه به كلمه  ،ديننقصي مواجه نساخته است. در مباحث بعدي روي تصورات بنيادين 

ت در دوران گذشته يك حقيقـ  دين،و به اثبات خواهيم رساند كه همانگونه كه خواهيم كرد 
ر اقـوال و ديـدگاههاي   البته ابتدا نقدي بـ پذيرفته شده است. ت مسلّم بود، امروز نيز يك واقعي

 :كنيم ارائه مي ن دينمخالفا

 نقدي بر تئوري پژوهشگران علوم طبيعي: -1
دهـيم؛   را مـورد نقـد و بررسـي قـرار مـي     پژوهشگران علوم طبيعي پيش از هر چيز ديدگاه 

آيـد كـه    چنـين بـر مـي    از مطالعـه جهـان هسـتي و طبيعـت    «باشد كه:  منظورم، اين ديدگاه مي
آينـد و   بوجـود مـي   طبيعـي هاي جهان هستي براساس يك قـانون مشـخص و    حوادث و پديده

ي يوجود خدا به فرضيهها  آن براي توجيه هستند. لذا يمعلول يك سلسله فعل و انفعاالت طبيع
 .»كافي استبراي توجيه جهان هستي  چراكه قوانين واضح و روشن،نداريم. نيازي نامرئي 

آن را بيـان كـرده    ،شمند مسيحيكه يك دان استپاسخي  ،هترين پاسخ براي اين استداللب
 است:

»Nature is a fact not anEexplanation« 
براي جهـان   نه يك توجيه و تفسير ،است ي جهان هستيها واقعيت ي ازيك ،طبيعت« :يعني

دهـد   به ما نشـان مـي   دين، باشد؛ نمي بشري، بيانگر اسباب وجود دينهاي  چراكه يافته ».هستي
، بشـري هاي  يافتهه هستند؟ اما چ ،كنند كه جهان هستي را اداره مي اي علل و اسباب واقعيكه 
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باشـد،   مـي  چشـم مـا   يكائنات و جهـان هسـتي كـه در جلـو    ساختمان كه  دهد اين را نشان مي
ادث دهـد، مزيـد شـرح و جزئيـات حـو      چيست؟ آنچه كه دانش و علوم تجربي به ما نشان مي

هاي علوم تجربي مربوط بـه ايـن اسـت كـه : آنچـه       كائنات است نه توجيه حوادث. كليه يافته
كـامالً از   ،چـرا هسـت؟   ،آنچـه هسـت  لذا جنبه ديگر قضـيه كـه    هست و وجود دارد چيست؟

بـه ايـن   ها و جهان هستي  ، پديدهربي خارج است. قطعاً توجيه حوادثحوزه دانش و علوم تج
به چيسـتي   ،دهد و دانش مي جواب ،به عبارتي دين به چرايي آفرينش ردد.گ بر مي جنبه قضيه

 آفرينش.
اي را در نظـر بگيريـد كـه در     دهيم. جوجـه  مطلب و ادعاي فوق را با يك مثال توضيح مي

شـكند و   مـرغ مـي   آيـد. پوسـته تخـم    آن بيـرون مـي  كند و با شكستن  تخم مرغ رشد ميداخل 
شـود؟ انسـان دوران    . چرا چنـين مـي  آيد بيرون مي ،ستجوجه كه بيش از يك تكه گوشت ني

 بيني ثابت شـده اسـت   له ابزار ذرهولي اكنون به وسي .»كند چنين مي ،خداوند«گفت:  باستان مي
 نمايـان ي مـرغ، سـيخ كوچـك و سـخت     وجـه داخـل تخـم   ، روي نوك جدر روز بيست و يكم

و آن سيخ پـس از چنـد روز   آيد  مي شكند و بيرون مي به كمك آن تخم را ،و جوجه شود مي
 افتد. خود بخود مي

كـه  كنـد   منتفـي مـي  آن تصور ديرينـه را   ،اي ، مشاهده چنين پديدهدينن مخالفا پنداربنابر 
بدون هيچ ترديد و ابهامي به  ،بين . چراكه چشم ذره»آورد جوجه را خداوند از تخم بيرون مي«

گيـرد و   بيست و يـك روزه انجـام مـي    دهد كه تمام اين عمل در نتيجه يك قانون ما نشان مي
تفاهم  دين، چيزي بيش از يك سوءآيد. اگر دقت شود اين ادعاي مخالفان  جوجه از تخم مي

از  قسـمت بيشـتر  فقـط يـك يـا چنـد      دهد، مي به ما نشان ،نوين علمنيست. آنچه باطل  و پندار
علـت اساسـي    دهـد و ايـن مشـاهده علمـي،     مـي  مجموعه اتفاقاتي است كه در تخم مرغ روي

در اصـل قضـيه تفـاوت بسـيار      ،از مشاهده چنين چيزي پس. كند نمي حادثه را براي ما معرفي
 مطـرح سيخ روي نوك جوجـه  پيشين درباره  سؤالبلكه عيناً همان  ؛مهمي بوجود نيامده است

روي اين موضوع كه جوجه با شاخ  وجود داشت.مرغ شكستن تخم  باشد كه پيشتر درباره مي
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نـه علـت حادثـه.     ،باشـد  مـي  هاي حادثـه  از حلقهبخشي فقط  ،شكند وسته تخم را ميپنوكش، 
، شـاخ روي نـوك جوجـه    گـردد: كـه ثابـت   شود  مي ، زماني روشنعلت حادثه و كيفيت آن

به تعبير ديگر به سراغ آن علـت نهـايي بـرويم كـه از نيـاز آن       چگونه و چرا پديد آمده است؟
جوجه براي اينكه از پوسـته تخـم بيـرون بيايـد، بـه يـك       دانست كه آن  جوجه آگاه بود و مي

ز بيسـت  در رو تاماده را مجبور كرد كيست كه او  ،ل. حاداردنياز همكار بسيار فعال و دلسوز 
بـه   كـارش بيفتـد؟  از انجام  پسو  و يكم بصورت يك سيخ بر روي نوك جوجه نمايان شود

 ،شـكند و اكنـون ايـن سـوال     چگونه مي رغم تخمپوسته  :ال مطرح بود كهؤقبالًَ اين س عبارتي
ال بوجود نيامده ؤدر نوع سقطعاً هيچ تفاوتي شود؟  كه سيخ چگونه درست مي باشد مي مطرح
رد، نـه توجيـه   واقعيت نام داگسترده تري دست يافته كه  بشري، به مشاهدهدانش و فقط  است

 واقعيت.
 يد:يست شناس آمريكايي توجه كنبه اظهارات يك دانشمند و ز

اسـاس   شد و اكنـون بـر   به خداوند نسبت داده ميدر گذشته عمل شگفت آور هضم غذا «
اما بـا كشـف ايـن     ؛شود حاصل فعل و انفعاالت شيميايي بدن محسوب مي ،اين عمل  مشاهده،

اي، ايـن سـؤال     از كشـف چنـين مشـاهده   پـس  توان وجود خدا را نفي كرد. زيرا  مشاهده نمي
تا چنين عمل مفيدي را از خود نشان  كرده شيميايي را ملزم اجزاي مطرح است كه چه نيرويي

مراحـل   ،هنـگ بر اساس يك سيستم اتوماتيك و نظام هما به شكم،د ورپس از وهند؟ غذا 2د
ه ايـن  نمايـد كـ   مي اين ديدگاه را ردمشاهده آن،  كند كه و شگفت آوري را سپري مي متعدد

شكي نيست  اساس يك اتفاق بوجود آمده است. رصرفاً بشگفت انگيز، همه فعل و انفعاالت 
، اي چنين مشاهدهواقعيت اين است كه بعد از  باشد. مي اشتباه و بيهوده كه چنين سخني، كامالً

را ابزار تحقق حيات و زندگاني ها  آن ،ي برد كه خداوندقوانيني پبايد به حقيقت  بيش از پيش
 14F1.»قرار داده است
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مـذكور درك كـرد. ايـن نكتـه بـدون      سـخن  تـوان از   ي را ميهاي علم واقعيت يافته آري!
مشاهده انسان را در مورد كائنات وسعت بخشيده است. دانش،  ،ترديد صحت دارد كه دانش

ين طبيعـت وابسـته اسـت و بـر     قـوان  كـدامين روشن ساخته است كه كائنات و جهان هسـتي بـا   
دانست كه بـاران   نسان فقط ميهاي دور ا چرخد. مثالً در گذشته م ضابطه فطري ميحسب كدا

آب گرفته تا قرار گرفتن قطره باران بـر زمـين، تمـام     ما اكنون از بلند شدن بخارهايبارد. ا مي
تمـام ايـن    ،دانـد. آري  شـود، مـي   اين فعل و انفعاالت طبيعي را كـه موجـب بـارش بـاران مـي     

سـتند نـه توجيـه    رشته علت و معلول، متعلق بـه تصـوير و شـكل حادثـه ه     شناختاكتشافات و 
و شـكل قـوانين در آمدنـد    ه ت چگونـه بـ  تواند نشان دهد كه قـوانين طبيعـ   نمي ،حادثه. دانش

در زمين و آسمان حاكم اسـت كـه خـود     و فراگير، صورتي درست، به چگونه قانونمندي آن
 خود را ترتيب داده و تدوين نموده است.دانش بر مبناي آن، قوانين 

 هـا،  آن ه انسـان بـدليل تشـخيص و شـناخت    يعت و فطرتـي كـ  قوانين طب واقعيت اين است؛
هسـتي را دريافتـه، فريـب     توجيه خود جهـان  مدعي است كه توجيه حوادث و جهان هستي و

ال نيست، به عنوان جـواب ارائـه   بدين معنا كه جوابي را كه در واقع، جواب سؤ ؛محض است
بـه عنـوان    سـله علـت و معلـول را   و واسطه مياني در سلداده و به تعبير ديگر معرفي يك حلقه 

 كنيم كه گفته است: مي را تكرار سخن دانشمند آمريكاييلذا  .تلقي كرده استحلقه نهايي 
Nature dose not explain, she is herself in need of explanation 

 ».بلكه خود آن نياز به توجيه دارد ؛كند ، جهان هستي را توجيه نميقوانين طبيعت« يعني:
در خـون  «فـت:  خواهـد گ ، چنـين  قرمـز اسـت  خون، ال شود كه چرا گر از يك دكتر سؤا 

انـدازه هفـت هـزارم    ه هاي ريز ب اين مولكول هاي بسيار ريز و قرمز رنگي وجود دارد. مولكول

)
1000
 ».اند تا رنگ خون قرمز شود موجب شدههستند و يك اينچ  )7

 چرا قرمز هستند؟خون هاي  ما مولكولت دارد. اكامالً صح ،اين جوابپرسشگر: 
هنگـامي كـه از    ،هـا وجـود دارد. ايـن مـاده     در مولكـول  اي بنـام هموگلـوبين،   ماده«دكتر: 

 ».شود ، بسيار قرمز ميكند ها اكسيژن جذب مي شش
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 موگلوبين از كجا آمدند؟اما ذرات قرمز رنگ هاين پاسخ نيز صحت دارد، پرسشگر: 
 ».شوند طحال شما درست مي درها  آن«دكتر: 

ا بفرماي  سـت، گفتيد، بسيار خوب و بجاآنچه كه  !جناب دكترپرسشگر:  يـد چـرا خـون،    امـ
انون كلي با هـم مـرتبط هسـتند و در    صورت يك قه بچيز ديگر ذرات قرمز، طحال و هزاران 

 دهند؟ خطايي به كار خود ادامه ميصحت و بدون كوچكترين كمال 
 ».يعت و فطرت است، قانون طباين«دكتر: 

 دانيد؟ ن را قانون طبيعت مي: آن چه چيزي است كه شما آپرسشگر
نيروهـاي فيزيكـي و شـيميايي    اتوماتيـك و خودكـار   عمل  ،منظور از قانون طبيعت« دكتر:

 ».است
كـار  همواره به سوي يك  زيكي و شيميايي،بنابر چه دليلي اين نيروهاي في پرسشگر: آري!

هاي  فعاليت ،؟ و چگونه اين نيروهاي فيزيكي و شيمياييهستندت در حركو هدفمند مشخص 
 اند كه يك پرنده بتواند پرواز كند و يك ماهي بتواند شنا كند يا بدين شكل نظم دادهخود را 

 پا به عرصه وجود بگذارد؟اي  هژهاي وي ، با توانمنديها و خصلتيك انسان
تواننـد   علوم تجربي فقـط مـي  ارشناسان ك ! اين سؤال را از من نپرس؛دوست محترم« دكتر:

گيـرد، نـزد    ال كـه چـرا انجـام مـي    خ اين سـؤ گيرد چيست؟ اما پاس آنچه كه انجام مي بگويند:
 ».وجود نداردطبيعي علوم دانشمندان 

هاي  ت اكتشافات و يافتهشود كه ماهيت و واقعي مي به خوبي روشن از اين سؤال و جواب،
هاي هـا آشـنا كـرده و دسـتاورد     پديده بسياري ازبا ما را  ،دانششك  بي علوم تجربي چيست؟

براي پاسخ بـه آن آمـده اسـت، بـا      دين، آنچه كهبكري به ما نشان داده است. اما تازه و كامالً 
برابـر بـيش از مقـدار موجـود      ها، ميلياردها اكتشافات و يافتهاصالً سر و كار ندارد. اگر ها  يافته

 ماهيـت  هـا،  يافتـه زيـرا ايـن اكتشـافات و     د بـاقي خواهـد مانـد؛   دين، به قوت خـو بازهم  شود،
 و پاسـخ ايـن سـؤاالت كـه ايـن حـوادث چـرا بـروز         دهند مي نشانها را به ما  حوادث و پديده

ديـده   ،هـا  در ايـن اكتشـافات و يافتـه    ،چيسـت؟ هـا   آن و علـت نهـايي بـروز و وجـود     كنند مي
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آنكـه  هسـتند و بـراي   و تئـوري  دماتي قضـيه  هـا بـه مثابـه تشـريح مقـ      شود. تمام اين يافتـه  نمي
تشريح كلـي و نهـايي قضـيه را ارائـه دهـد. بـه        ،ضروري است كه دانش جايگزين دين شود،

قـرار  روي آن  ،سرپوشـي در حال گردش است و عنوان مثال، دستگاهي را در نظر بگيريد كه 
اما اگر سرپوش از  د و در حركت است.چرخ ميدانيم كه  . ما در مورد آن فقط اين را ميدارد

روي آن برداشته شود، آنگاه براي ما روشـن خواهـد شـد كـه حركـت بيرونـي و ظـاهري آن        
چگونه از يك حركت داخلي ديگر بوجود آمده و اين حركـت داخلـي در اثـر همبسـتگي و     
 همكاري چندين قطعه ديگر شكل گرفته است. حتي ممكن است ما تمـام قطعـات و حركـت   

داخلي و خـارجي دسـتگاه و همبسـتگي و      يم. آيا علم ما در مورد حركترا مشاهده كنها  آن
؟ آيـا از  كيسـت آن دسـتگاه   كه سازندهايم  فهميده ما ست كهبدين معناها  همكاري ساير قطعه

وجـود  ه شود كه آن دستگاه خود بخود ب دانستن نحوه عمل و شيوه كار يك دستگاه ثابت مي
هـم چنـين نيسـت، پـس      اگر چنين نيست كه قطعاً ؟كند ميآمده است؟ و خود بخود حركت 

 ،كارخانه كائنـات شود كه  هاي جهان هستي ثابت مي از ديدن بخش كوچكي از جلوه چگونه
 كند؟ ر اتوماتيك خود را اداره ميوجود آمده و بطوه خود به خود ب

ضمن نقد انديشه پيدايش و تكامل كه از سوي داروين ارائه شـده،  ) A. Harrisهريس (
كنـد و   فقط بقاي بهترين مظهر زندگي را توجيـه مـي   ،انتخاب قانون طبيعي: «ين گفته استچن

 15F1»ها چگونه بوجود آمدند؟ رين زندگيتواند بگويد كه بهت نمي

 شناختي مخالفان دين: نقدي بر ديدگاه روان -2
در علم روانشناسـي گفتـه    ؛پردازيم اينك به بحث و بررسي در مورد داليل روانشناسي مي

كردن معني قياس ه ب پايه است؛ چون تصور، تصور و اعتقاد به اهللا و جهان آخرت، بيشود:  مي
 بيـنم.  اين دليل نمـي  در شخصيت و آرزوهاي انساني است. من، هيچگونه نشان قابل استداللي

                                                           
1- The Evidence of God in an Expounding Universe, P. 221 
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فكـر  ي انساني در واقـع در سـطح جهـاني وجـود دارنـد،      ها آرمان شخصيت و :اگر گفته شود
 ي من، با اين منطق مخالفان دين، باطل و نادرست تلقي گردد.كنم كه ادعا نمي

موجـود بسـيار كـوچكي اسـت كـه تنهـا بـا        ، در شكم مـادر  جنيندانيم كه  خوبي ميه ما ب
نظـامي گردشـي هماننـد    مرئـي،  دانيم كه در اتـم غير  همچنين مي. باشد دستگاه قابل رؤيت مي

ميلياردها مايل مداري به طول در شمسي وجود دارد، با اين تفاوت كه منظومه شمسي منظومه 
جـاي  كنـيم،   آن را در قالب يك انسان تجربه مي ،شعوري كه مابازهم  در حال گردش است.

؟ املتر وجود داشته باشـد گسترده و ك شگفت نيست كه همانند آن در يك سطح بسيار وسيع،
سـت، بازتـاب   ماكـه مقتضـي وجـدان و فطـرت      اي نياي بسيار مترقي و پيشـرفته داگر چنين هم

 ؟ه ايرادي داردچ دنيايي باشد كه در واقع در پرده كائنات وجود واقعي دارد،
 آيـد كـه در ادوار بعـدي بـه     در ذهـن مـي  مطـالبي  گاهي در دوران كودكي اين سخن كه 

كـه  اين اسـتدالل  جاي خود صحيح است. اما ه شوند، ب عادي ظاهر ميي غيرمناسب و غيرشكل
اساسـي اسـت و بـدين معنـا      بـي  كـامالً د، استدالل پيدايش دين ش همين ويژگي انسان موجب

بـه ايـن   اي  ، يك نتيجـه غيرعـادي بدسـت آيـد. چنـين رويـه      كه از يك جريان عادي باشد مي
بالفاصله  ه انساني را از خاك ساخته است وسمكه مجببيندرا  سازي دي، مجسمهماند كه مر مي
، از سـاز  مجسـمه  باشد. ميروح  ذيانسان  يدگاربگويد: همين،آفر ساز مجسمه شاره به طرفبا ا

 ،را سـاخته اسـت  ساز  مجسمهاين  ي،ديگرساز  مجسمهسازد. اما اين باور كه  ميمجسمه خاك 
ل از ديـدگاه عقـل و منطـق فاقـد     استدالباشد؛ اين طرز  نادرست و بيهوده مي يك پندار كامالً

گـاهي   ،پنهـانش در فراشـعور  ات  تصـور گونه ارزش است. اگـر شخصـي بنـابر تخـيالت و     هر
هماننـد   انبيـا سـخنان  كـه  لزم آن نيسـت  مست ،آورد، اين مطلب عادي بر زبان ميهاي غير حرف

آيد. با پذيرفتن مطلـب   مياز زبان ديگران بيرون  يباشد كه گاهناشايستي عادي و سخنان غير
يرعلمـي و  يـك روش غ  ،نيم بگوييم كه استدالل از آن در جهت تاييد مطلـب دوم توا ل مياو

ري بـراي درك صـحيح   معيـار ديگـ   كننـده،  است و حكايت از آن دارد كه توجيـه منطقي غير
اي مـوارد ،   ها در پاره داند كه بعضي ن را ميفقط اي ،عادي پيامبران ندارد. اوسخن و كالم غير
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هيچ  در شرايط عادي از معموالًآورند كه  سخناني بر زبان مي ي،يا، جنون و بيهوشدر عالم رؤ
كند. حال آنكه اگر  را توجيه مي دينيو باورهاي  دين ،شوند. او با همين معيار زباني گفته نمي

يست كـه معيـار   تنها يك معيار در اختيار داشته باشد، الزم ن ،كسي براي درك صحيح حقايق
 معياري منحصر باشد كه او در اختيار دارد.همان سنجش واقعيت در 

آيد. اين موجود زنـده   زمين مي اي به دور، موجود زنده اره بسيارفرض شود كه از يك سي
ا بـا     زند. شنود و حرف نمي فقط مي كـامالً  حـرف زدن و تكّلـم   يعني با شنيدن آشنا اسـت، امـ

را هـا   انسـان  ، پس از اينكه كـالم و سـخن  ياد نداردحرف زدن  باشد. اين موجود كه بيگانه مي
وي، آيد؟  و از كجا مي د كه: صدا و آواز چيستآيد تا درياب در صدد تحقيق بر ميشنود،  مي

در درخـت،   چسبيده شاخه بهمكند كه دو  در دوران مطالعه و تحقيق به اين صحنه برخورد مي
بـه گـوش    صـدايي هـا   آن از شكسـتن و جـدا شـدن    شوند و باد از هم جدا ميوزش اثر شدت 

بار در جلو چشمان  نه چندينشود. اين صح مي قطع، صدا نيز پس از پايان وزش باد  د ورس مي
، جريان شنيدن و به وجود آمدن صدا را با دقت مـورد بررسـي   گردد. اين موجود او تكرار مي

اينكـه   ،و آنام  سـخن گفـتن انسـان را كشـف كـرده     راز  دارد كـه: آري!  اعالم مـي  اده،قرار د
ي هـا  دندان هزيرا وقتي ك ؛موجب سخن گفتن انسان است باالو  پاييندر فك  ها دندان وجود

ن عبـارت از  آيـد. گفتگـوي انسـا    وجود ميه صدا ب ،كنند ميپيدا ين با هم اصطكاك باال و پاي
وجود آمدن نوعي صدا در اثر اصطكاك ميان دو چيز، بدون ترديـد يـك   ه ب همين صداست.

همـين  ه است. درسـت بـ   اين را دليل سخن گفتن انسان دانستن، كامال اشتباهواقعيت است. اما 
بـر  هـا   انسـان  ز فراشـعور ي اان را با سخناني كه در شرايط غيرعادم و سخن پيامبرالك ،صورت
 تباه و غيرمنطقي است.اش ي، قياسآيد زبان مي

هـاي بسـيار    خواسـته اند، ممكن اسـت گـاهي    راشعور نهفتههايي كه در ف تصورات و انديشه
 انجامشخص قادر به  ،اميلنامطلوبي باشند كه فقط بخاطر خوف و ترس از جامعه، خانواده و ف

ا   انجـام دهـد،  نباشد. مثالً اگر شخصي مايل باشد كه با خواهر و دخترش عمل جنسي ها  آن امـ
شـروعش را  خواسـته نام  گردد، او مييي ، موجب رسواچنين عملي كند بدين دليل كه فكر مي
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اگـر كسـي   چنـين  كند. هموي ازدواج  ممكن بود با آورد. در غير اين صورت در نمي به اجرا
خـاطر تـرس از زنـدان يـا     ه را صـرفاً بـ   اش ديگري را بكشد، ايـن خواسـته  شخص مايل باشد، 

انـد،   اتـي كـه در فراشـعور نهفتـه    خالصـه اينكـه تصـورات و تفكر   . رساند قصاص به انجام نمي
 اثـر خـوف و هـراس از محـيط، انجـام     ها و تمـايالت نـامطلوبي هسـتند كـه در      عمدتاً خواسته

شـود و تفكـرات نهفتـه در فراشـعورش را      دچار اختالل ذهنـي،  چنين شخصي گر شوند. ا نمي
كرد؟ قطعاً همان تصورات بد و بروز دهد، از فراشعور او چه مطلب و چه سخني بروز خواهد 

هـا خواهـد    ظاهر خواهند شد و يقيناً چنين پيامبري، پيامبر بدي ش،در فراشعور نامطلوب نهفته
اش  همه ،ل آنكه سخن و مطلبي كه از زبان پيامبران ظاهر شده استها. حا نه پيامبر خوبي ،بود

چنان مظهر خير و پاكيزگي بوده كه چنين الگـويي   ،زندگي پيامبران باشد. مي خير و پاكيزگي
پاكيزه، الگـو و جـذاب بـوده    ديده نشده است. زندگي پيامبران چنان ها  انسان در زندگي ساير

قـدري شـيفته زنـدگي    ه بـ  ،يـت محروم اس وف و هـر خـو مردم در محيط سرشـار از  است كه
 تنهـا از گذشت قرنهـا نـه    پساي از آن الگو گرفتند كه  و با چنان عشق و عالقه پيامبران شدند

 نمودند.بلكه با بذل جان و مال از كيان آن دفاع  ،آن را رها نكردند
هـيچ   د وباشـ  مـي  )vaeuum( فراشعور انسان كامالً بصورت خـأل  ،از ديدگاه روانشناسي

رسـد.   عبور از شعور بـه آنجـا مـي    طريقاز ، از قبل در آن وجود ندارد و تمام تصورات چيزي
بـه وجـود   هايي است كه در علم و شعور انسـان   فقط گنجينه تفكرات و انديشه ،يعني فراشعور

ا بسـيار شـگفت آور     تواند مخزن حقـايق مـبهم و نامشـخص باشـد.     نمي ،فراشعور اند. هآمد امـ
امبران پيـ  يني كه از زبان پيامبران اعالم شده، مشتمل بر واقعيات دايمي است نه موقت؛د است؛

و نـه   براي خـود آنـان مشـخص و معلـوم بودنـد     نه  ،مودند كه از قبلسخنان و مطالبي را بيان ن
بـود، آنـان    فراشعور مي ،دانستند. اگر منبع اين همه واقعيات را ميها  آن ،ساير مردم تا آن زمان

 كردند. يق نامعلومي را اظهار نميچنين حقا هرگز
ماننـد:    به تمامي علـوم، در آن كه از جانب اهللا بوده و توسط پيامبران آمده است،  دينيهر 

، تمـدن، سياسـت و معاشـرت و غيـره     فلكيات، طبيعيات، زيست شناسـي، روانشناسـي، تـاريخ   
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هـاي   وت نادرسـت، شـيوه  كه هيچگونـه قضـا   درستيفراگير و  سخناناشاره شده است. چنين 
ظاهر نشده تا چـه   هيچ كسيو داليل ناقص در آن نباشد، از شعور پايه  رهنمودهاي بيناپخته، 

ــعور  ــه فراش ــد ب ــامبران و  . آري!رس ــخنان پي ــماني ب   س ــذاهب آس ــه م ــوط ب ــب مرب ــور مطال ط
هـاي   در نوع دعـوت و اسـتدالل و در قضـاوت    دين،بدور هستند.  اين خطاهاي از آور تشگف

بـا تفكـرّات و    جديـد هـاي   نسـل بـا وجـودي كـه    گيـرد.   تمـام علـوم انسـاني را فـرا مـي      خود،
هـاي گذشـته را    هـاي علمـي نسـل    تحقيقات و يافتهادرستي بسياري از نهاي نوين خود،  انديشه

 قي اسـت و تـا كنـون   بـه قـوت خـود بـا     ديـن همچنـان  اما صـداقت و حقانيـت    اند، هثابت كرد
كـه   هـم  هـر كـس   دين پيدا نشده است ودر  ،ي صحيح كلمهانمعه هيچگونه خطا و اشتباهي ب

 شده است. روشن و اشتباهش خطاخود داده و چنين سخني گفته است، ه چنين جرأتي ب
. ايـن  گـردد  مـي در ايـن زمينـه تقـديم خواننـدگان محتـرم      سخني از يك كارشناس نجوم 

 يافته است.در قرآن يك خطاي فني  گفته بود كهتمام  قاطعيت نجوم، باكارشناس 
آسـياي غربـي    كشـورهاي «نويسد:  مي) jams Henry Breastedهنري بريستد ( جيمز

ي را در اسـالم رواج دادنـد.   در اثـر غلبـه اسـالم، تـاريخ قمـر     ديرينـه و بـويژه   م وخاطر رسـ ه ب
د. اين يك عمل بيهوده بود ينهايي رسانتفاوت ميان سال قمري و شمسي را به حد ) (محمد

سايل تقـويم چنـان بـي اطـالع بـود      م) در مورد شد. او (محمد ز آن تصور نميتر ا كه بيهوده
، قمري روزه 354سال  .ممنوع اعالم كردا ر)intercalary month (ماه كبيسهدر قرآن كه 

شمسي كمتـر اسـت. بنـابراين سـال قمـري در گـردش خـود، در        روزه  365يازده روز از سال 
شود. بـه عنـوان مثـال اگـر يـك       سال اضافه مي 3 ،سال، يك سال و در هر صد سال 33 مدت

». ن باشد، بعـد از شـش سـال در مـاه آوريـل خواهـد بـود       ديني اكنون در ماه ژوئعمل ماهيانه 
اعتبـار تـاريخ   ه صد سـال بـ  گذرد. هر يك سال از هجرت مي 1313اب) اكنون (زمان تأليف كت

سـال از   1313وقتـي كـه   اعتبـار سـال شمسـي    ه شمسي برابر با يكصد و سه سال قمري است. ب
بـا اعـالم   يهوديان، شود.  چهل و يك سال اضافه مي ت بگذرد، در تقويم قمري مسلمانانهجر

) را اختيـار كـرده و بـدين    Intercalation» (لونديا«ي ها ماه تقويم ،لغو تقويم هجري قمري
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اي آسياي اينك تمام كشوره اما اند. ترتيب تقويم قمري خود را مطابق با تقويم شمسي نموده
 16F1.»شوند زحمت اين شيوه بسيار ديرينه (تقويم قمري) را متحمل مي ،غربي

شمسي سخني به ميان بياورم. بلكه  كه در مورد تفاوت تقويم قمري وقصد آن ندارم 
مورد اتهام را  ، پيامبر اسالمآگاهيادر نهايت ن در نوشته خود ،كه مؤلفخواهم بگويم  مي

دارد. زيرا آنچه را كه قرآن حكايت از بي اطالعي خود مؤلف  ،ماين اتها و استقرار داده 
كه در آيه باشد  مي »ءنسي«بطور كلي ارتباطي با كبيسه ندارد و منع قرآن در مورد منع كرده، 

﴿ ده است.مسوره توبه آ 37 ﴾  أخير است. يعني مؤخر كردن ومعني ته عربي ب زباندر 

يعني: شتر را از آبشخور به عقب  »نسأ الدابة«گويند:  مي ن عربيزبا در. مثالً به عقب راندن
 راند تا شتر ديگري آب بخورد.

ه ، ايـن بـود كـ   رواج پيـدا كـرد   اهيموسيله ابـر به  ها عرب ميانكه در  از جمله رسومي
ذوالقعـده،   :نـد از ي حـرام عبارت هـا  مـاه  .باشـند  حـرام مـي  ي هـا  مـاه  ي سـال، هـا  ماه چهار ماه از
از . هسـتند مطلقاً ممنوع  ها ماه ريزي در اينو خون ، قتال، دعوامحرّم و رجب. جنگذوالحجه، 

پرداختنـد و   و عمـره مـي   بدون هيچ ترس و خوفي به انجام حـج  مردم با كمال آسايش واينرو 
كردنـد. بعـدها زمـاني كـه طغيـان و       هـا آزادانـه رفـت و آمـد مـي      براي ساير كارها و مسافرت

خـاطر رهـايي از ايـن    ه اي در طوايـف عـرب بـروز كـرد، آنـان بـ       يرهاي و عش قبيله يها جنگ
خواست در مـاه محـرم    ) را رواج دادند. يعني هرگاه يك قبيله مقتدر ميءها، (نسي محدوديت

گفت: امسـال محـرّم را     كرد و مي يكي از سران قبيله اعالم مي ،بود بجنگدي حرام ها ماه ازكه 
. به تعبير دهيم مي ي حرام قرارها ماه واي آن ماه صفر را جزم بيرون آورده و بجاي حرها ماه از

 تقـديم و تـأخير   گذاشـتند. ايـن   در جـاي صـفر مـي    ،ديگر محرّم را از سر جاي خود برداشـته 
ي حرام، ها ماه به هم زدن ترتيبكه  ودگفتند. قرآن در اين مورد فرم مي ءيي حرم را نسها ماه

؛ رايـج بـود   هـا  عـرب  ي نيـز در ميـان  ديگرد كه رسم معتقد بودن  است. بعضي افزايش در كفر
مولوي شبيراحمد عثمـاني در تفسـيرش   . چنانچه دادند ير ميرا تغي ها ماه بدين ترتيب كه تعداد

                                                           
1- Time and its Mysteriesm N.Y, 1962, P.56. 
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ي خـود بعـد از   ها ماه بعضي از اقوام و طوايف براي درست نمودن حساب و تقويم: «گويد مي
ي حـرام  ها ماه ن عمل در به هم زدن ترتيبكردند و اي ي كبيسه را اضافه ميها ماه ،هر سه سال

 ».گنجد نمي
. قطعـاً  ي نگفته اسـت. اشتباهسخن نيز آن زمان در  روشن و واضح است كه رسول اكرم

و نادرستي درميان  اشتباه شعور بودند، حتماً سخنبرخاسته از شعور و فراهاي او فقط  اگر گفته
 .شد سخنانش يافت مي

 خالفان دين:نقدي بر ديدگاه تاريخي م -3
هـا   ه از روشنفكران كه بر مبناي تاريخ يا مطالعـه احـوال جمعـي تـوده    اشتباه اساسي آن عد

همـين  ه كننـد. بـ   مطالعـه نمـي   آنصحيح  چارچوبرا در  دينكنند، اين است كه  استدالل مي
نسـبت بـه    ،كنـد. آنـان   خالف واقعيت جلوه ميانگيز و بر  شگفت دين، براي آنانخاطر، تمام 

صـورت كـج   ه مربـع را بـ   مانند كه بين و كژانديش هستند كه به شخصي مي قدري كجه بدين 
 مربع، به شكل مثلث به نظر خواهد آمد. در چنين حالتيبيند؛  مي

مورد بحـث و   دين را به عنوان يك مسأله معروضين است كه ياشتباه بزرگ اين آقايان، ا
 را بهها  آن ، همهپديدار شده ديننام ه يخ بكه در طول تار را دهند. يعني آنچه بررسي قرار مي

ه كننـد. بـ   اظهار نظر ميدين در مورد ها  آن يكجا جمع نموده و بعد در پرتو دين عنوان اجزاي
در نظر آنـان   دين،روند. در نتيجه  به خطا مي دارند و همين خاطر نخستين گام را به خطا بر مي

. چيزي كه به صـورت  حقيقتكتشاف يك نه ا ،كند جلوه مي جمعيفقط به عنوان يك عمل 
آل خواهد بود و در پرتو آن، مظاهر و تاريخش مـورد مطالعـه قـرار     باشد، ايده حقيقتكشف 

ت يـك عمـل جمعـي را داشـته باشـد، خـود بـه          خواهد گرفت. بر خالف اين، آنچه كه نوعيـ
رد. هـر  خواهـد كـ   ترسـيم آن را سـيماي   ،عمـل جمعـي  رويكرد و آل نيست، بلكه  تنهايي ايده
هـاي جمعـي داراي ارزش باشـد، ارزشـش تـا زمـاني بـاقي         تسـن  خاطر آداب وه چيزي كه ب

چنين حيثيتي قايل باشـد. امـا اگـر جامعـه آن را رهـا       در عمل براي آنخواهد بود كه اجتماع 
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تواند به عنوان يك امر تاريخي  ميروش، آن اختيار كند، جاي آن روش ديگري را ه ب ،كرده
 شي براي آن باقي نخواهد ماند.ارز ،ت جمعيما از نظر آداب و سنا قي بماند،با

را مـورد   اسـه البطور كه اتومبيل، منزل و  متفاوت است. يك پژوهشگر آن دين،اما مسأله 
 ي مورد ارزيـابي قـرار دهـد. زيـرا    را با چنين ديد دينتواند  دهد، نمي مطالعه و تحقيق قرار مي

آن  ،طور عمـد و از روي اراده ه كه جامعه بعيت است دين در نوع خودش يك حقيقت و واق
همـواره   ديـن، پذيرد. لذا حيثيـت اصـلي    صورت ناقص ميه كند و يا ب پذيرد يا رد مي را يا مي

ه خود خواهد اعتبار ميزان پذيرشش، شكلهاي مختلفي به درجامعه بدين باشد. البته  يكسان مي
در جامعـه و آن هـم بـه لحـاظ ميـزان       ديـن ست كه با فهرست بنـدي يكنواخـت   گرفت. اينجا

 دين را درك كنيم.ماهيت توانيم  بوليتش، ما هرگز نميمق
زنيم. جمهوري يا جمهوريت، عبارت است از يـك   را مثال مي از باب مثال واژه جمهوري

تـوان جمهـوري يـا     مـي  ،سيستم كامالً استاندارد سياسي. هر حكومتي را در پرتو همين سيستم
هاي سياسي حـاكم بـر    نمود. يعني در پرتو معيار خود جمهوريت، سيستم جمهوري معرفيغير

فقـط همـان نظـام حكـومتي، جمهـوري شـناخته        ها مورد مطالعه قرار خواهند گرفـت و كشور
خواهد شد كه به معني واقعي كلمه و مطابق با معيار جمهوريت، جمهوري باشد. اما اگـر واژه  

د مطالعه قرار گيرد، بدين صورت كه نخست هـر  جمهوري يا جمهوريت به شيوه ديگري مور
كشور يا نظام حكومتي را كه واژه جمهوريت را بر خود به عنوان پسوند يـا پيشـوند چسـبانده    

، آنگـاه  درك كنـيم جمهـوري را   بخـواهيم واژه  ،است، جمهوري فرض نموده و در پرتو آن
در آمريكــا بــا  در چنــين حــالتي جمهوريــتشــك  . بــيخواهــد بــود معنــا بــي جمهــوريواژه 

بـا جمهوريـت در    فـاوت اسـت. و جمهوريـت در هندوسـتان متفـاوت     مت چـين جمهوريت در 
گيـرد،  بمـورد ارزيـابي قـرار     تكامـل اين مشاهدات در قالب نظريه اگر تمام باشد.  مي پاكستان

زادگـاه جمهوريـت    ،كشور فرانسـه  از آنجا كهخواهد بود. مفهوم  بي جمهوريت بيش از پيش
جمهوريت در جديـدترين مرحلـه   دهد كه  بررسي در مورد اين كشور نشان مياست، بحث و 

 بارت است از استبداد ژنرال دوگل.ي خود عارتقاي
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. در تـاريخ  نـدارد به وجود اهللا هيچگونـه نيـازي    دين،اين است كه  ،اين شيوه مطالعه پيامد
بـودا كـه    آيينت. مانند هب بدون اهللا نيز بوده اسامذبرخي از ي وجود دارد كه يها نمونه اديان

رواج پيـدا كـرده و شـناخته     يك آيـين چند كه به عنوان عاري است؛ هر كامالاهللا  اعتقاد بهاز 
اهللا مـورد   اعتقـاد بـه  جـدا از   دين بايـد د: نگوي از مردم، مي برخيشده است. روي همين اصل 

، م و انضـباط اخالقـي  نظاي  براي ايجاد گونهپذيرفته شود كه نكته گيرد. اگر اين بمطالعه قرار 
وجـود   ،نياز حتمي به وجـود اهللا  ،ضروري است، آنگاه براي تأمين اين هدف دينچيزي شبيه 

 بدون مذهبطرفداران  تواند چنين هدفي را تأمين كند! ميبدون اهللا نيز  دين و نخواهد داشت
اي، مذهبي  پيشرفتهگويند: اكنون در چنين دوران  مي يا بودائيسم،» آيين بودا«، با استناد به خدا

همـان  ،  دوران پيشـرفته تر است. از ديدگاه اين گروه، خداي براي جامعه مناسب ها ويژگي اينبا 
، پيـامبر چنـين   گذاري قانونلس اهداف سياسي و اقتصادي آن هستند و پارلمان و مج جامعه و
... هـا و  كارخانـه  ها وها نيستند؛ بلكه سدمساجد و كليسا ،. عبادتگاه اين آقايانباشد مي خدايي

 هستند.چنين افرادي  عبادتگاه
انكـار   سـوي  بـه  خـدا از اقـرار بـه    دينمطالعه ارتقايي و دياليكتيكي جامعه، در سوق دادن 

را نخسـت چيزهـايي    كنند كـه  بدين شكل عمل مي ،نقش بسيار بسزايي دارد. اين آقايان خدا،
ميل و خواست خود، يك ترتيـب  بق اطم و سپسند، جمع نموده شو دين نسبت داده ميكه به 

 ،ترتيـب ارتقـايي آنـان    كـه از لحـاظ  هـايي را   دهند و تمام جنبه صورت ميها  آن ارتقايي ميان
) Anthropologyكنند. مثالً كارشناسان علوم انسـاني (  مشكوك و مشتبه هستند، حذف مي

سـيدند كـه   ايـن نتيجـه ر  ه ) بعد از مطالعه و پژوهش بسيار عميق بSoucialogyو اجتماعي (
ا ايـن   شـكل ارتقـايي و پيشـرفته اعتقـاد بـه چنـد خداسـت        ،خدا سرآغاز پيدايش اعتقاد به امـ .

ترقي معكوس است. زيرا تصور خدا بـا منتهـي شـدن بـه يـك       ها، آن از زواياي ديد ،پيشرفت
مشـترك را همـراه    حـداقّل ايـن قـدرِ    »چند خدا«تضاد نموده است. تصور خدا، خود را دچار 

با هم زندگي كنند. ن يكديگر را پذيرفته و با صلح و سازش، همه خدايا ،معتقدان آن كه دارد
را باطـل اعـالم كـرده و    هـا   آن كننـدگان ديگـر و باور به يك اهللا طبعاً تمام خـدايان   اعتقاداما 
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ر مذهب برتر اسـت  وجود آورده است. تصوه ) را بHigher Religionتصور مذهب برتر (
و ها پديد آورده اسـت. بـدين ترتيـب تصـور      ناهي را ميان مذاهب و ملّتمتهاي غير كه جنگ

17Fهاي خود قبر خود را كنده است. پيشرفت نموده و با دست نادرستدر جهت اعتقاد به خدا، 

1 

اسـاس تـاريخ    اما اصل جريان در اين ترتيب ارتقايي صراحتاً حذف شـده اسـت. زيـرا بـر    
بـه  مردم را  ،نوح. در تاريخ ثابت است كه بود نوح ،مدون و مشخص، نخستين موحد

ــي يــك خــدا    ــد، يعن ــدطــرف توحي ــرا خوان ــوم   ف ــي و مفه ــن معن ــر اي ــ«. عــالوه ب ــهتع » دد ال
)Polytheism و مرز نبوده اسـ ين معنـي  ت. زيـرا هـيچ ملتـي در هـيچ زمـاني بـد      ) بدون حد

تعـدد  «بلكـه  برابـر و يكسـان ايمـان آورده باشـد.      بوده است كه به چند خداي كامالًن مشرك
بـه عنـوان    يبه خـدايگان كـوچك   ،معني بوده است كه در كنار يك خداي بزرگ بدين» خدا

ه بـوده  ار، همواره با شـرك همـ  داشتند. تصور خداي خدايگان اعتقادمقرّب خداي بزرگ نيز 
 ديدگاه ارتقا، بيش از يك ايده و نظريه تهي، چيز ديگري نيست.است. در چنين حالتي 

ــبــيش از ايــن لغــو و بيهــوده  ،ســتهاديــدگاه ماركسي يــك تكرســد. نظريــه ديال نظــر مــيه ب
عامـل اصـلي   منشـأ و   ،اسـت كـه در واقـع شـرايط اقتصـادي      تئـوري ماركسيستها مبتني بر اين 

داري پا بـه   و سرمايهاختالف طبقاتي در دوران  ،دين. باشد ميها  انسان زندگيو بهبود تشكيل 
ورات و . لـذا تصـ  باشـند  اسـتثماري مـي  هاي  نظام وجز، ت و اين دو نظامعرصه وجود نهاده اس

وجود آمدند، ه داري ب و سرمايه طبقاتيهاي  كه در خالل نظام اي يهاي مذهبي و اخالق انديشه
 .هستند قطعاً بازتاب محيط دوران خود

 كننـد.  يد ميأيآن را ت ،يخ و تجربهنه ارزش علمي دارد و نه تار ،اين نظريه شكي نيست كه
بلكـه   ؛وجود مستقلي نـدارد  ،يعني اينكه انسان ؛كند نفي مي كليه باراده انسان را  ،وقنظريه ف

هـاي متفـاوتي سـاخته     هـا و قالـب   ها در شكل همان طور كه در كارخانه صابون سازي، صابون
 شوند. چنين شكل و صورتي ساخته مينيز در كارخانه محيط خود به ها  انسان شوند، مي

                                                           
1- Man in the Modern World, P. 112. 
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د از دهـد، بعـ   بلكه آنچه را كه انجام مـي  ؛دهد كاري را انجام نمي ،قبليهاي  انسان با برنامه
ها صحت داشـته باشـد، خـود     اگر اين عقيده و نظريه ماركسيست .انديشد درباره آن مي ،انجام

داري بزرگ شده است، چگونه برايش ممكن شد كه بر خالف  ماركس كه در دوران سرمايه
آيـا او روي كـره مـاه رفتـه و از آنجـا زمـين را مـورد         ؟رايط دوران اقتصادي خود بينديشـد ش

پـس چـرا   اسـت،   ديـن مطالعه قرار داده است. اگر نظام اقتصـادي در هـر زمـان عامـل ايجـاد      
را نفـي   از آن جهـت كـه ديـن   م سماركسي نيست؟ده نظام اقتصادي دوران خود زا، مسماركسي

واقعيت، اين است  برد. سؤال ميزير ت همان جه  بر پايهنيز را  شوجود خود، در واقع كند مي
هيچگونـه پشـتوانه علمـي و عقلـي نـدارد. تجربـه نيـز         اساس است و كه اين ديدگاه، كامال بي

را بـه عنـوان    شـوروي تـوان   مـي  بودن آن را ثابت نموده اسـت. بـراي اثبـات ايـن مـدعا      اشتباه
. در طـول ايـن   بـود در آنجـا حـاكم    بـيش از نـيم قـرن    ،اين نظريهترين دليل ذكر كرد.  روشن

توليـد،   : شرايط مـادي، شد ميو گفته  اي به نفع آن انجام گرفت گسترده مدت، تبليغات بسيار
 داري بـدور از اصـول سـرمايه   دگرگـون شـده اسـت و     ،مبادالت ارزي و سيستم توزيع ثروت

است. ولي بعد از درگذشت استالين، رهبران روسي اعتـراف كردنـد كـه در دوران حكومـت     
داري مـورد   مانند نظام سرمايه ي مردم، توده و كرد ظلم و ستم حكومت مي ،روسيه استالين در

دليـل  ه روسـيه بـ   در . اگر ايـن واقعيـت پذيرفتـه شـود كـه     گرفتند مي قراراستحصال و استثمار 
 بـراي اسـتالين   اين امكـان  ،هاي گروهي حكومت بر مطبوعات و رسانهو نظارت شديد كنترل 
م دنيـا،  ها و مـرد  صورت عدل و انصاف در افكار تودهه بداد خود را بود كه ستم و استب فراهم

 شود كه امروزه در پرتو تبليغات بظاهر زيبـا  خوبي روشن ميه ب ،واقعيت جلوه دهد. اكنون نيز
گرفت. كنگره بيسـتم   يرد كه در دوران استالين انجام گ انجام مي ي، همان ظلم و ستمو آراسته

برگـزار گرديـد، پـرده از چهـره ظـالم و مسـتبد        م1956وريه فحزب كمونيست روسيه كه در 
سيسـتم   دگرگون شـدن با ها  انسان تجربه پنجاه ساله ثابت كرد كهبه هر حال استالين برداشت. 

بـود و   تـابع سيسـتم توليـد و توزيـع      ،د. اگـر ذهـن و فكـر انسـان    ننـ ك مي، تغيير نتوليد و توزيع
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در نظـام  پـس چـرا ظلـم و سـتم زيـادي       ،رفـت گ ها بر حسب آن شـكل مـي   تفكرات و انديشه
 ؟پديدار شدحكومت كمونيستي و سوسياليستي 

، بيش از يك سفسطه علمي دين بر ضدت اين است كه تمام استدالالت عصر حاضر قعيوا
ا روش   ،هاي علمـي اسـتفاده كـرد    ايد از روشها، ب پذيريم كه براي مطالعه پديده . مينيست امـ
تواند كسي را به نتيجه صحيح و درست برساند. بلكه در نظر  ، نميكار، به عنوان تنها راهعلمي

اسـاس اطالعـات و    بـر روشـي  هاي ديگر نيز ضـروري اسـت. از بـاب مثـال، اگـر       گرفتن جنبه
بـه نتـايج    ولـي  باشـد، كـه بظـاهر علمـي     هرچنـد  د،معلومات ناقص مورد آزمايش قـرار بگيـر  

 نادرستي منجر خواهد شد.
شناسان در خاور سوييك كنگره بين المللي از  م1964سال  ژانويهاه م از در نخستين هفته

س در آن شـركت كردنـد. يكـي از    خاورشـنا  دويسـت و هـزار   حـدود دهلي برگزار گرديـد.  
باستاني مربوط به مسلمانان مـدعي شـده    مقاله خود در چند مورد از آثاردر  نندگان،ك شركت
بطور مثـال   هستند. هندو آثار بجامانده از شاهانكه بل ؛ط به مسلمانان نيستندومرب ها، آن بود كه

منسـوب اسـت،   دين بيـك  به قطب ال هرچند »مناره قطب«ين خاورشناس، مدعي شده بود كه 
مورخـان  و بعدها  ساخته شده است» تبگ ادروماس« سيصد سال قبل توسط و در واقع دو هزار

دعاي خـود  دليل م ،قاله نويس مذكورم اند. ناميده »مناره قطب«يا » قطب مينار«آن را  ،اسالمي
هـايي بكـار رفتـه اسـت كـه       هاي مذكور سـنگ  در مناره و گلدسته كه را چنين بيان كرده بود

 .است  وران قطب الدين تراشيده شدهو قبل از د باشد مي بسيار قديمي
هاي  ت است كه در مناره و گلدستهواقعياين، يك استدالل علمي است. زيرا  ،ظاهر اينبه 

هـاي قطـب،    قطب مينار يـا گلدسـته   ولي براي مطالعه .ي بكار رفته استيها سنگچنان طب، ق
در علمـي را ادا نخواهـد كـرد.     مطالعـه هاي باسـتاني آن اسـتدالل كـردن، حـق      فقط از سنگ

وجيـه  مـذكور، ت  نـويس  شود كه توجيه مقالـه  روشن ميصورت عدم بررسي ساير ابعاد قضيه، 
هـاي   كـه ايـن سـنگ   رسـد   تـر بـه نظـر مـي     مناسب بهتر و اين توجيه، بلكه ؛نيست اي هدننك قانع

هـاي   نمونـه  چنانچـه  ؛نـد ه ادسـت آمـد  ه ساختمانهاي ديگـر بـ   يها ها و خرابه باستاني از ويرانه
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نحــوه و  ســاخت، نقشــه كيفيــتتوجيــه دوم را بــا  اگــر. وجــود دارد ايــن دســتمتعــددي از 
مـورد   ،باشـد  مي  گلدسته نزديكيكه در را ي مسجد ناتمام ارزيابي كنيم و ها گيري سنگبكار

 ، بـيش از يـك  يـه دوم صـحيح و توجيـه اولـي    شود كـه توج  آنگاه معلوم مي توجه قرار دهيم،
 باشد. نمي سوءتفاهم ياالطه غم

بـه چنـد   تنها . همانگونه كه در مثال مذكور، استشبيه چنين حالتي  هب دينن امخالف تئوري
بـا ترتيـب دادن   مخالفـان ديـن نيـز    درست به همين صورت،  د،ان كرده باستاني استدالل گسن

كـه  انـد   بـه ايـن پنـدار رسـيده    ا ندارند، ارتباطي با مدع اغلبهايي كه  چند مثال جزئي و پديده
كـه اگـر تمـام    دانش نوين، دين را زير سؤال برده و آن را رد كرده است. اين، در حالي است 

 كـامالً ه سمت صـحيح سـوق داده شـوند، نتيجـه     و بجمع آوري گردند يكجا  ،جزئيات حادثه
 دست خواهد آمد.ه بمتفاوتي 

كـه  هم  هرچند هر كس،كه  اين است دين،اي صداقت و حقانيت در واقع بهترين دليل بر
هـاي ضـد و    حـرف پـردازش  ، شـروع بـه گفـتن و    ديناز دايره  در صورت خروج  باشد، نابغه

اساس مستندي نزد  و اهيچگونه منب ها، آن زيابيمسايل و ار دربراي انديشيدن  و كند مي نقيض
خورند كه تيزهوش و  كساني به چشم مي اغلب دينوي باقي نخواهد ماند. در ليست مخالفان 

اما همين روشنفكران و انديشمندان چنان سـخنان پـوچ و مهملـي را عنـوان      اند. بودهانديشمند 
ندارد، بلكه متضـاد بـا مـوازين عقـل و      يكردند كه با نبوغ فكري آنان نه تنها هيچگونه سنخيت

آخر تعقّل و روشنفكري اين افراد را  :انديشد با خود ميكه پژوهشگر اي  ؛ بگونهباشد ميمنطق 
آورند؟ تمام ذخيره علمي و  پوچ و بي معني را بر زبان مي چنين ييها چه شده است كه حرف

عدم باشد.  ستدالالت بي مورد مي، تضاد، عدم آگاهي و ااعتقادي از بي آكنده ،فرهنگي آنان
 دينن امخالف ، مهمترين رويكردچوبينهاي  استناد كردن بر پايه ي آشكار وها واقعيت توجه به

ايـن   تئـوري ا كـه  ، دليـل بـارزي اسـت بـر ايـن مـدع      ت نامطلوباين وضعيبدون ترديد است. 
، در ييهـا  شـفتگي چنـين آ  بدين سانباشد.  ندارد و صحيح نمياي  و ريشهاصالت  ، هيچآقايان
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صـحيح اسـت. در   و غير نادرست بكلي تئوري و نظريه آنانشود كه  اظهارات كساني ديده مي
 .شود مي، آشفتگي و تناقضي ديده نصحيحصورتي كه در نظرات و ديدگاههاي 

ري كـه  ، روشن است كه نقشه و تصـو دينن او بطالن نظريه مخالف دينت با توجه به حقاني
و  باشد مي د، زيباترين نقشه و بهترين تصورآي دست ميه انيت مذهب باساس حق از كائنات بر

 ، هماهنگ اسـت؛ بـر عكـس،   جهان مادي . همانطور كههنگ استاهم ،متعالي انسان ربا افكا
 د، با ذهن انسان كامالًَ بيگانه است. برترانـد راسـل در ايـن   باش مي معيارهايي كه بر خالف دين

 گويد: باره مي
پيـدايش   انـد.  نداشـته ل و اسبابي است كه از قبل هيچگونه هدف مشخصي ده علزا ،انسان«

فقط حاصل  ،او، همه و همه اعتقاداتهاي او، محبت او،  ي او، انديشهها آرمان ، رشد او،انسان
قبر است و بعد از آن هيچ نيرويي  ،نتهاي زندگيشاي اتم است. قاتفاو تركيب و نتيجه ترتيب 

هـا،   فـداكاري  همـه ، هاي انسان در قـرون گذشـته   تمام تالشطا كند. تواند به او زندگي ع نمي
شمسـي   منظومـه با از بين رفتن  ،همه و همه  ها، ها، شاهكارها، نبوغ بهترين احساسات و كارنامه

خـواه نـاخواه زيـرآوار     ،براي هميشه از بين خواهند رفت. تمام قلعه و حصـار موفقيـت انسـان   
ت    هدرصد قطعي نيستند، چنان بها اگر صد  ه خواهد شد. اين حرفكائنات ل حقيقـت و واقعيـ
18F».نخواهد بود پايداررا انكار كند، ها  آن اي كه كه هر فلسفه و ايده نزديكند

1 
، زندگي نه تنها بسـيار  ديدگاهاساس اين  است. برديني يك تفكّر مادي و غير ، خالصهاين

ي زندگي بشويم، آنگاه هيچ معيـار  بير مادبلكه اگر تسليم تع ،رسد نظر ميه مبهم و تيره و تار ب
مادي زندگي،  ئتقرااساس  در زندگي باقي نخواهد ماند. بر روشني براي شناخت خوب و بد

حسـاب  ه هـاي اتمـي قـرار دادن، سـتمي بـ      بانسانهاي معصوم و بي دفاع را مورد بمبـاران بمـ  
ور، د    ؛روزي خواهنـد مـرد  هـا   انسان آيد. زيرا نمي دينـي، ر ديـدگاه تفكّـر   بـرخالف ايـن تصـ 

معنـا  ، زنـدگي و مـرگ هـر دو    دينـي پرتوهاي روشني از اميد وجود دارد. در تصور زنـدگي  
جاي خود را پيدا خواهند كرد.  دينيهاي رواني ما در زندگي  . تمام مقتضيات و خواستهدارند

                                                           
1- Limitations of Science, P. 133. 
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دان اگر يك انديشه و تصور بعد از تطبيـق بـا سـاختارهاي رياضـي، موجـب اطمينـان دانشـمن       
كـه حقيقـت   و مدعي هسـتند  دارند  يقيناي  بر چنين پديده ،شود و دانشمندان علوم تجربي مي

قطعـاً دليـل    ،كامل تصور مذهبي زندگي با ذهن و فكر انسانو سازگاري تطبيق  ؛اند را دريافته
 عبارت اسـت از همـان واقعيتـي كـه فطـرت انسـان در جسـتجوي آن        دين،ا است كه اين مدع

نـزد مـا بـراي انكـار آن بـاقي نخواهـد       درستي، د از مشاهده چنين امري هيچ دليل . بعباشد مي
 اند.م

 Erl(ارل چسـتر ركـس  دان آمريكـايي بنـام   دانم كه الفـاظ و تعبيـرات رياضـي    يمناسب م

Chester Rexرا نقل كنم (: 
دهـم كـه    ياستفاده قرار م شده علوم تجربي را مورد هآن اصل پذيرفتمن، در بحث خود، «

اين اصل همـان نظريـه    اساس . برشود مي استفاده ، از آنتئورياز دو  ي انتخاب دو يا بيشبرا
 را تشـريح كنـد.  جنجـال  تمـام مسـايل مـورد     ،نهايـت سـادگي   دركـه نسـبتاً    دگرد انتخاب مي

و    ) Petolemiac(پتلــوميسقبــل وقتــي ايــن اصــل بــراي فيصــله دادن ميــان نظريــه  هــا مــدت
 منظومـه مركـز   ،مدعي بـود كـه زمـين    ؛ نظريه پتلوميس،قرار گرفترنيكس مورد استفاده كوپ

 نظريـه  باشـد.  مـي شمسـي   منظومـه مدعي بود كـه خورشـيد مركـز    پرنيكس، شمسي است. كو
 19F1.»شد ردمركزيت زمين  تئورياي پيچيده و مشكل بود كه  اندازهه ب پتلوميس

در دروازه ذهـن  و  ودبراي جمع كثيري كافي نخواهد بپذيرم كه اين استدالل من،  مي ،من
خـاطر  ه بـ  بدون ترديد موضع مخالفان ديـن، راه پيدا نخواهد كرد. اما  دينخدا و  ها، آن مادي

مورد ذهنـي آنـان    يببلكه دليل آن تعصب خشك و  ؛، نيستدينكمبود داليل در حمايت از 
چنين » اسرار كائنات پر«نام ه ز، در كتاب خود بنيپذيرند. جيمز ج را نمي دينياست كه داليل 

 نويسد: مي
 20F2.»ها نوعي تعصب دارند افكار مادي ما درباره توجيه مادي پديده«

                                                           
1-The Evidence of God, P. 179. 

2-Mysterious Universe, P. 189. 
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 ) Witness( نام شـهادت ه در كتاب خود ب» Whitlaker Chambers«ويتكر چمبرز 
) در حيـات او  Turning Pointنقطـه عطفـي (  توانسـت   مـي  كـه بيان كرده است جرياني را 

به گـوش   ،نگاهش بود، ناگهانبه دختر كوچكش نگاه كردن  وي، در حالي كه مشغول .باشد
در فكـر   ؛ وي،خود جلب كرد سويساختار گوش، او را به بي آنكه بخواهد، افتاد و  دخترش

ي، خـود بخـود و   گپيچيـد يـزي بـدين   انديشيد: چگونه ممكن است كـه چ   خود افرو رفت و ب
اثر يك برنامه منظم و از قبـل طراحـي   در تنها وجود بيايد؟ بدون ترديد چنين چيزي ه اتفاقي ب

ا او  ؛»يـد آ مـي  وجـود ه بـ شده  ر را از ذهـن خـود بيـرون رانـد      ايـن خيلـي زود   ،امـزيـرا  ؛تصـو 
، به پذيرفتن طراح يـا  در جريان پيدايش گوشيك برنامه نتيجه منطقي پذيرش كه دانست  مي

آن ش بـراي پـذير   شتصـوري بـود كـه ذهـن     ،خواهد شد. ايـن منجر  ،برنامه ريز يعني خداوند
 آمادگي الزم را نداشت.

نويسـد:   بعد از ذكر ايـن جريـان مـي    ،)Thoms David Parks(اركس پس ديويد اموت
 راها، پژوهشگران و بسياري از همكاران علـم شـيمي و فيزيـك     اساتيد دانشگاهاز اي  عدهمن «

21F».ندا هدچار چنين احساساتي شد ،كه در دوران مطالعه و تجربهشناسم  مي

1 
اتفـاق نظـر    و تكامـل  ت نظريـه ارتقـا  اره صداقت و حقانيتمام دانشمندان عصر حاضر، درب

اي كـه   . هـر مسـأله  كـرده اسـت  برتري خود را حفظ  ،در تمام مراكز علمي ،ارتقادارند. نظريه 
ي تمـام، بتـي زيبـا از نظريـه ارتقـا را      بوديم، با سادگ جود اعتقاد به خدابراي فهم آن نيازمند و

ــايگزين ــد شج ــا  كردن ــه ارتق ــر نظري ــي ديگ ــا از طرف ــل . ام ــوي  و تكام  Oraganic«عض

Evolution «باشـد. حتـي    هنـوز بـدون دليـل مـي     ،است و تكاملي كه منبع تصورات ارتقايي
پـذيريم كـه    مـي  خـاطر  ينبـد بعضي از دانشمندان به صراحت اعالم كردند: اين نظريه را فقط 

 و تكامـل،  ارتقـا : «گفتـه بـود   1953كيتهر در سال رتهريم. سر آه ابرايش پيدا نكرد يجايگزين
يـم كـه   ردا قبـول ين دليل آن را دتواند ثابت شود. ما فقط ب يك نظريه ثابت شده نيست و نمي

 .»است كه از لحاظ علمي قابل درك و توجيه نيست آفرينشعقيده  ،تنها جايگزين آن

                                                           
1- Mysterious Universe, P. 190 
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ين دليل اتفاق نظر دارنـد  داً بصرف ،يا تكامل نظريه ارتقا درستياينكه دانشمندان بر خالصه 
قيده خـالق بـودن   يعني ع وجودخداشوند كه عقيده  قهراً مجبور مي ،كه اگر آن را ترك كنند

 اهللا را بپذيرند.
ي بارز و آشكار نيز ها واقعيت از ،د تعصب دارنديد توجيه مادي تا اين حأيكساني كه در ت

اهد بود. من يقـين دارم كـه قـانع كـردن     تي براي آنان مفيد نخوو چنين واقعيگيرند  درس نمي
 باشد. افرادي براي من مقدور نمي چنين

 دانيـك فيزيكـ   گفتـه ب نيز دليل بخصوصـي دارد. در اينجـا مناسـب اسـت كـه      اين تعص
توانـد زمينـه    كار خدا، نمـي نو بيهوده بودن ا خداد به ااعتق عقالني بودن: «ي، نقل شوديآمريكا

كنند كه مبادا بـا قبـول    وجود بياورد. مردم احساس خطر ميه سان برا عمالً در ان خدااعتقاد به 
دانشـمنداني كـه آزادي فكـري را بـا دل و جـان       آزادي خود را از دست بدهنـد.  ،كردن خدا

 .»دانند خواهند، تصور هرگونه محدوديت را براي خود وحشتناك مي مي
قبـول  دانـد. زيـرا    مـي قابـل تحمـل   نوعي اظهار برتـري غير  جولين هكسلي، تصور نبوت را
سـت و همـه   خدااسـت كـه سـخن او، سـخن      و مفهوم امعنكردن كسي به عنوان پيامبر، بدين 

 عمل كنند. شهاي به گفتهند مردم، موظف
و باشـد   ميبلكه بنده خدا  ؛خدا نيست ،انسان لذا ؛مخلوق است، نه خالق ،انساناز آنجا كه 

قابليـت و توانـايي تغييـر    ما  اصالًخاتمه داد و  ساختهخود پندارتوان اين واقعيت را با يك  نمي
عاقبت شترمرغ  ،. اگر ماو بس حقيقت اعتراف كنيم هتوانيم ب ط مينداريم و فقحقايق را دادن 

انكار كنـيم.  را ها  آن وبپذيريم   خردمندانه حقايق راكه  ستبخورا براي خود دوست نداريم، 
كـوچكترين ضـرري   توانـد   نميرساند و  مي ضرر ، به خودشكند ميكسي كه حقايق را انكار 

 وارد كند.به حقيقت 
 



 

 

 :بخش سوم
 علمي روش استدالل

اي كـه   شـيوه  روش اسـتدالل اسـت. يعنـي    تئـوري در واقـع   ديـن، عليه   عصر جديد تئوري
و هـا   هخواسـت بـا  ايـن تئـوري،    ؛است داده ارائهعلمي را براي مطالعه حقيقت،  تكاملنوزايي و 

فقـط بـه وسـيله تجربـه و      ،حقـايق  . روش جديد، اين اسـت كـه  سازگار استنا يدينهاي  داده
حـس، قابـل تجربـه و    از  فراتـر دليل ارتباط بـا دنيـاي   ه ب دينيشوند. عقايد  مشاهده آشكار مي

ه�ای  بـه همـين سـبب نيـز داده     نامنـد و  مـي  قياس و استقرا؛ از اينرو دين را فقط مشاهده نيستند

 پندارند. ي علمي ميهامبناو ها  پايهبدور از و واقعي غيرديني را 
بلكـه چنـين    ؛بـين نشـان دهـيم    انيم او را بـا ذره تـو  براي اثبـات وجـود اهللا، نمـي    بطور مثال:

دليل بـر ايـن اسـت     ،نظم حاكم بر جهان هستي و معنويت موجود در آن كه كنيم استدالل مي
ثبـات  ا ها مسـتقيماً بـ  ر وجود خداكه در پشت پرده يك قدرت خدايي وجود دارد. اين دليل، 

منجـر بـه پـذيرفتن    ها  آن كند كه نتيجه منطقي ن و شواهدي را معرفي مييبلكه قرا؛ رساند نمي
و نيسـت. زيـرا خالصـه    سـت  در تئوري علم جديد در انكار خـدا  روايناز  شود. مي خداوجود 

وجـود واقعـي و حقيقـي دارنـد كـه       ،اين است كه فقـط اشـيايي   نوين،روش پژوهش چكيده 
اي كه مبتنـي بـر    قياس علميبر اساس اين روش پژوهشي، حسوس و قابل تجربه باشند. بلكه م

؛ لذا در شيوه پژوهشـي جديـد، فرضـيه و قيـاس     تواند حقيقي باشد قابل تجربه باشد، مي ياشيا
خـاطر تجربـي بـودنش    ه بـ  اي، هـر تجربـه   در صورتي كـه . باشد ميمعتبر  تجربه ندهمان علمي

 در هـر دوي  شود و نمينادرست تلقي  بودنش تخمينيخاطر ه ب ،يقياسو فرضيه  و هر ؛صحيح
هـا از چـوب سـاخته     شـتي ك ،وجـود دارد. در دوران باسـتان  درسـتي و نادرسـتي   امكان ها  اين
 از لحـاظ توانـد شـنا كنـد كـه      چون عقيده بر اين بود كه روي آب همان چيزي مـي  ؛شدند مي

هاي آهني و فلزي نيز ماننـد   كه كشتييه ارائه شد اين فرضب سبكتر باشد. زماني كه وزن از آ
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كـه آهـن   رد شد ا با اين ادعاين تئوري ي سطح دريا شنا كنند، توانند رو هاي چوبي مي كشتي
 ايـن فرضـيه،  خـاطر رد  ه . آهنگـري بـ  تواند روي آب شناور شـود  بودنش نميسنگين دليل ه ب

تواند روي آب شناور باشـد.   ن نميثابت نمود كه آهو فلزي را در ظرف آب انداخته اي  قطعه
ه نبـود. زيـرا آهنگـر اگـر بـ      درست ،ولي اين تجربه ؛عمل اين آهنگر در ظاهر يك تجربه بود

تئـوري  شـد كـه    مـي و روشـن  معلوم  ،انداخت در ظرف آب مي يمينيوموآلورقي  ،جاي آهن
 صحيح است.اولي، 

م زيادي كه مانند نور در فضا اجسا  شد، هاي كم قدرت به فضا نگاه مي زماني كه با دوربين
شكل گرفـت كـه اجسـام     باورشدند. بر مبناي همين مشاهده، اين  پخش شده بودند، ديده نمي

ا  ه ابرهاي گازي هستند كه قبل از تبديل شدن به ستاره چنين شكلي ب ،مذكور خود گرفتند. امـ
هاي جديد  دوربينتري ايجاد شد و آن اجسام سماوي با  هاي قوي در دوران بعدي كه دوربين

، در هشـد  بصورت ابرهاي گازي ديـده مـي   قبالًمورد مشاهده قرار گرفت، ثابت شد كه آنچه 
كه بدليل فاصله بسيار زيـاد و طـوالني، ماننـد ابرهـاي گـازي بـه نظـر         استها  ستارهواقع انبوه 

 ه است.رسيد مي
بـراي شـناخت   اي صـد درصـد صـحيح     نه تنها وسيله ،ثابت شد كه مشاهده و تجربه !آري

تنها عبارت از آنچه كـه مسـتقيماً قابـل مشـاهده و تجربـه       ،بلكه به اثبات رسيد كه علم ؛نيستند
سـتفاده از آن  بسـياري را ايجـاد نمـوده كـه بـا ا      آالت ابـزار   نيست. بدون ترديد دانـش،  ،باشد

بـزار قابـل   ا بـا ايـن  ها را تجربه و مشاهده نمود. اما آنچـه   گسترده پديده توان در يك سطح مي
ي كه بر مبنـاي ايـن   تو نظريا دبتاً بدون اهميت هستنسطحي و نس ياشيا ،تجربه و مشاهده است

 ديـدگاهها  منظـر از  اگـر  هسـتند. قابـل رؤيـت   غير اغلب اند، ها شكل گرفته تجربه مشاهدات و
عبارت است از توجيه بعضـي مشـاهدات. يعنـي خـود      ،تمام دانشكه  شود مي  روشن ،بنگريم

، اتهـا و مشـاهد   بلكه بعضي تجربـه  .چيزهايي نيستند كه قابل تجربه و مشاهده باشند ،تنظريا
كه فـالن حقيقـت در فـالن جـا وجـود      كرده است اين مطلب  شپذير هبناگزير دانشمندان را 

 ان جديـد، دانشـمند يـك از  قابل مشاهده و تجربه نيستند. هيچ  ،چند كه خود نظريات. هردارد
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 طبيعــت ،)Energy( ، انــرژي)Force( تــوان :هــايي ماننــد ده از واژهبــدون اســتفاتوانــد  نمــي
)Nature(  و قانون) طبيعتLaw of Nature( و در عـين حـال    ارددجلـو بـر  به ، يك قدم

تعبيراتـي هسـتند كـه     ،هـا كه اينناي گذشته ازداند، توان يا طبيعت چيست؟  هيچ دانشمندي نمي
از تبيـين و   ،شـوند و آنـان   ر گرفتـه مـي  براي علت نامشخص حوادث و جريانات مشخص بكـا 

اديـان آسـماني از بيـان    ها عاجز هستند. همانگونه كه پيروان  تشريح حقيقت و ماهيت اين واژه
ت غيبـي و  ، در واقـع بـه يـك علـ    خـدا عاجزند. هـر دو، يعنـي منكـر و معتقـد بـه       خدات ماهي

 د دارند.انامشخص كائنات و جهان هستي اعتق
اسـاس محاسـبات رياضـي، دام زيبـايي از      جهان هستي بر« ويسد:ن كس كاريل مييدكتر ال

از مجـردات بـدون    و مرمـوزي  هـاي مشـابه   جـز عالمـت   ،ها است كـه در آن  ها و فرضيه قياس
 22F1.»شود ديده نمي ،تعريف

فقط همان است كه به وسيله  ،كه حقيقت كند تواند مدعي شود و ادعا هم نمي نمي ،دانش
يـت  ؤبـا چشـم قابـل ر    ،است رقيق و سـيال اي  ، مادهاشد. اينكه آببراي ما قابل تجربه بدانش 

اكسـيژن   مولكـول هيـدروژن و يـك    مولكولاما اين امر كه هر قطره آب مشتمل بر دو  ؛است
دانشـمندان  باشـد.   مي كه فقط با استناد منطقي قابل دركقابل مشاهده نيست. بلاست، با چشم 

از د. نـ پذير حقيقت ميبه عنوان يك يكنواخت ت صوره وجود هر دو مسأله را ب ،علوم تجربي
آيـد، آب   حساب مـي ه ت بيك واقعي ،يتؤقابل ر وب معمولي آ هك همچنان ،دانشمندان نظر

آب وجـود  . حـال آنكـه   آيـد  مـي شـمار  ب واقعيتيك  ،كه قابل مشاهده نيستنيز تجزيه شده 
نيـز  هـا   پديـده اسـت. سـاير   يا مشاهده غيرمستقيم پذيرفته شـده  تجزيه شده تنها به وسيله قياس 

 چنين حالتي دارند.
نويسد: حقايقي كه مستقيماً از راه حواس براي مـا   مي )A. E. Mander(ندر امپروفسور 

 باشـند؛  مـي ) Percieved facts(ي محسوسـي  ها واقعيت حقايق ومعلوم و مشخص هستند، 
و تنهـا از طريـق    كنـيم  بـه ك و تجردربطـور مسـتقيم   را ها  آن توانيم يي كه ما ميها واقعيت اما

                                                           
1- Man The Unknown, P. 15. 
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د. دانستن اين نشو مي ناميده )lnferred facts( شناسيم، حقايق استنباطي ميرا ها  آن استنباط
تفاوتي ميـان ايـن دو دسـته از حقـايق وجـود نـدارد و       فوق العاده حايز اهميت است كه  ،نكته

بلكـه   ؛نيسـت هـا   آن به اعتبـار حقيقـت بـودن    ،استنباطيتفاوت ميان حقايق محسوس و حقايق 
 فقط از لحاظ اسمي بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد. بـه حقـايق محسـوس، از راه مشـاهده دسـت         

 رسـيم. بـه عبـارتي    مـي  و غيرمسـتقيم هـا   وسيله برخـي واسـطه  ه ب يابيم و به حقايق استنباطي مي
 ،حقيقـت  ؛ در هـر حـال  تـوانيم بـدانيم   مي حقايق استنباطيدانيم و در مورد  را ميحقايق حسي 

 .»از طريق استنباط و چهوسيله مشاهده براي ما مشخص شود ه بو قت است. چه مستقيماً حقي
 درجهـان هسـتي    انـدك از حقـايقي  حواس بشـري، تنهـا   «كند:  دانشمند مذكور اضافه مي

درك سـاير حقـايق   تنهـا راه  توانيم دريابيم؟  مي از اينرو ساير حقايق هستي را چگونه يابد؛ مي
تز فكري اسـت  و يك روش يا تعليل، يا تعقل  طاباستن باشد. ميستنباط تراشي و ا هستي، علت

منتهـي  اي  بـه نتيجـه و نظريـه   معلومـات  بـر اسـاس   شـود و   كه از چند واقعيت معلوم شروع مي
 ».مشاهده نشده است چيز وجود دارد.. در صورتي كه اصالًگويد: فالن  ميگردد كه  مي

روش عقلي يا منطقي براي رسيدن به يك چرا ه اينك ،شود و آن مي وارديك اشكال اينجا 
و وجـود آن را تجربـه     چيـزي را كـه بـا چشـم نديـده      يمتـوان  چگونه مـي ؟ استحقيقت معتبر 

 كه فالن چيز واقعيت دارد؟بپذيريم بر مقتضي عقل  صرفاً بنا ،ايم كردهن
تنباط، از طريـق اسـ  پيـدا كـردن حقيقـت    «ه اسـت:  ال را نيز چنين پاسخ گفتـ ؤاين س ،ندرام

23F».و عقلي است منطقي ،جهان هستيخود زيرا  ؛صحيح است

1 
 كه تمام اجـزاي آن بـا هـم ارتبـاط دارنـد و      هماهنگ استاي  مجموعه هستي،هاي  پديده

حـاكم اسـت. لـذا هـر     هـا   آن اي ميان مطابق يكديگر هستند و نظم فوق العادهآن، تمام حقايق 
تواند صحيح  شن نكند، نميرا روها  آن ودنهماهنگي و متناسب ب ي كهشيوه پژوهش و تحقيق

اي از جهان  فقط پاره ،قابل مشاهدههاي  و پديدهوقايع : نويسد با ارائه اين نكته مي ،ندراباشد. م
م كـه بـه وسـيله حـواس بـراي مـا مسـلَّ        چيزهـايي  تمامهستند.  )Palchesy Facts(حقيقت 

                                                           
1- A.E Mander, Clearer Thinking London, P. 46. 
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اگر به تنهايي مالحظه شوند، بي  مرتبطي هستند كهغيرهاي  پديدهد، جزئيات محض و نشو مي
محسوس براي ما معلوم هستند، حقايق غيرمعني خواهند بود. اگر همراه با حقايقي كه مستقيماً 

، آنگاه بـا معنـي   دهيمصورت جمعي مورد مالحظه قرار ه برا را هم اضافه كنيم و تمام حقايق 
 ».براي ما روشن خواهد شدها  آن ودنب

 دهد: ا براي ما چنين توضيح مياين حقيقت ر ،يار ساده و روشنسپس او با ذكر مثالي بس
سـنگ   دانيم كه براي برداشـتن يـك   مي افتد؛ ميرد و به زمين مي بلبل مي مي بينيم كه يك«

دانـيم كـه بـاال     ند، ميك بينيم كه ماه در آسمان حركت مي مي از روي زمين انرژي الزم است؛
ظاهر ه بينيم و ب ميرا ها  اين ندران مشاهدات ديگر مانهزا دشوارتر است وين آمدن رفتن از پاي

جــود نــدارد؛ امــا از همــه ايــن مشــاهدات، حقــايق اســتنباطي  هيچگونــه ربطــي وهــا  آن ميــان
)lnferred facts(  شـوند. يعنـي قــانون جاذبـه     كشـف مــي»gravitation « تمــام  سـپس و

براي اولين بار  و بدين ترتيبشوند  ه هم مرتبط ميمشاهدات با حقايق استنباطي يكجا شده و ب
نظم، ترتيب و هماهنگي وجود دارد. اگر هاي مختلف  د كه ميان پديدهگرد ي ما روشن ميبرا

ه به تنهايي مورد مطالعه قرار بگيرند، بي نظم، بي ترتيب، متفرق و بي ربـط بـ   حقايق محسوس
 يشـوند، شـكل   يبررسـ بـا هـم    اسـتنباطي اگر حقايق محسوس و حقايق  امانظر خواهند رسيد. 

24F».به هم خواهند گرفتمنظم و مرتبط 

1 
، يـك واقعيـت   علـوم تجربـي   از ديـدگاه ) gravitationقانون كشش يـا جاذبـه (  هرچند 

مشـاهدات و تجربيـات   . باشـد  مي قابل مشاهدهغير مرئي است و ناولي قطعاً  ،ناپذير استانكار
ربيات و مشاهدات، چيزهـايي  تجبلكه  ؛) نيستgravitation( نيروي جاذبه ، خوددانشمندان

كه با فعل و انفعاالت طبيعي خود دانشـمندان را مجبـور كردنـد تـا      ز نيروي جاذبه هستندر اغي
 .نام جاذبه وجود دارده بپذيرند كه عاملي ب

                                                           
1- Clearer Thinking London, P. 51. 
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 ،. نيـوتن در تمام دنيا به عنوان يك واقعيت علمي پذيرفته شده اسـت. جاذبه امروزه نيروي 
 جاذبه زمـين ت اگر خواسته باشيم، ماهي ،ديدگاه تجربي محضاست و از جاذبه زمين كاشف 

 گويد: مي بدانيم بايد از خود نيوتن بشنويم؛ ويرا 
ان و بي حس، بدون واسطه بر مـاده ديگـري   ابل تصور نيست كه يك ماده بي جقاين امر «

25F».باشداي  آنكه ميان آن دو واسطه ؛ بيثير بگذاردتأ

1 
، بدون اختالف به عنوان بل مشاهده همانند نيروي جاذبه زمينامروزه چيزي نامرئي و غيرقا

خاطر اينكه، بعضي مشاهدات با پـذيرفتن  ه چرا؟ فقط ب ت علمي پذيرفته شده است؛يك واقعي
ر، الزم نيست كه مسـتقيماً قابـل   اينكه براي واقعي بودن يك ام خالصهآن توجيه خواهند شد. 

مرئـي نيـز بـه همـين ميـزان حقيقـي و       اعتقـادي و غير باشد. بلكه يك امر يت يا قابل تجربه رؤ
توانيم مشاهدات متعددي را در ذهن خود ربط بـدهيم كـه    وسيله آن، ما ميه واقعي است كه ب

 ما روشن سازند. را براي استنباطيهاي  پديدهكنه بتوانند 
بير ديگر، به تعيا  )ايم واقعيتي را كشف كرده( :كه گفته هايي از اين قبيل«نويسد:  ندر ميما

، بيشترين )تشريح كنيم توانيم علت وجود و احوال آن را مي(يا  )ايم دهمعني آن را درك نمو(
 olisevered«نـدر در مـورد حقـايق مشـهود     ما». دهنـد  ما را تشـكيل مـي   و باورهايها  گفته

facts «زنـيم، منظورمـان تنهـا مشـاهده مجـرد       هرگاه در مورد مشاهده حـرف مـي  «گويد:  مي
26F».باشد محض ميحسي مشاهده تر از فرااي  ؛ بلكه منظورمان، مشاهدهيستحسي ن

2 

 نظريه تكامل اندام:
به  ،را بر مبناي همين اصل و ضابطه )organic Evalutionتكامل عضوي ( ،دانشمندان

) ايـن نظريـه بـا داليـل     Manderنـدر ( اعتقـاد ما ه پذيرفتند. بـ رد اتفاق وم عنوان يك واقعيت

                                                           
1- Works of W. Benty, III, P. 221 

2-Clearer Thinking London, P. 56. 
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 Approximatتــوان آن را يــك واقعيــت تقريبــي (  ده اســت كــه مــيشــ تأييــد مســتندي

Certaixty.27) بشمار آوردF

1 
)Submsonت ثابت شده اسـت  ،نظريه تكامل«گويد:  ن ميبس) سمنـه صـرفاً    ،يك واقعي

 28F2.»ارائه شده باشدتحقيق علمي و  تز ه عنوان يككه باي  فرضيهو يا تئوري  يك قياس
 ،ت و حقيقـت بـه عنـوان يـك واقعيـ     را در حيوانـات انـدام   تكاملبريطانيا، المعارف دايره 

ــه و  ــر    پذيرفتـ ــاق نظـ ــذيرش و اتفـ ــورد پـ ــل، مـ ــه تكامـ ــت: نظريـ ــمندان وآورده اسـ  دانشـ
 ».كردگان پس از داروين قرار گرفته است تحصيل

پس از دارويـن نظريـه تكامـل روز بـروز پيشـرفت كـرده       «نويسد:  مي) R. S. Hullهل (
دارند كه نظريـه تكامـل، تنهـا روش    هيچگونه ترديدي ن انشمندان،ت. به حدي كه اكنون داس
و بـه منطقـي   را توجيـه كـرد   توان به وسيله آن پيدايش و رشد موجـودات   كه مياست نطقي م

29F».بودن آن پي برد

3 
مـورد اتفـاق   ) Organice Evalutionاندام (تكامل سؤال، اين است كه با وجودي كه 

نـه تنهـا نظريـه     قطعـاً  يه را مشاهده يا تجربـه كـرده اسـت؟   ردانشمندان است، آيا كسي اين نظ
ي ه حـد بـ  ،تكامـل  تئـوري تجربه نخواهد شـد.  پس از اين نيز بلكه  ،تجربه نشده است تكامل،
توانـد   اصـالً نمـي   ،يت و تجربه آنباشدكه رؤ ميدوري مرتبط چنان گذشته  به واست پيچيده 
يـك مشـاهده واقعـي نيسـت؛     ريه تكامـل،  نظ )Hullال باشد. بر اساس اظهارات هل (منشأ سؤ

 آفرينش را توجيه نمود.توان به وسيله آن مظاهر  يك روش منطقي است كه ميبلكه 

                                                           
3-Clearer Thinking London, P. 113. 
1- Meaning of Evolution, P 127. 

2- Evolution, P. 15. Organic 



 طلبد اسالم به مبارزه مي  58

جاي يـك واقعيـت   ه سر آرتهر كهر كه از طرفداران نظريه تكامل است، نظريه تكامل را ب
بـراي   اساسـي  بـاور يـك   ،نظريه تكامـل « معرفي نموده و گفته است:مرئي، يك ايده و عقيده 

30F».است ديدگاه عقالني

1 
 تئـوري نظريه داروين را بدينگونـه تعريـف كـرده اسـت كـه:       ،علميهاي  يكي از دانشنامه

31Fمشاهده استوار است. توجيه بدونبر كه است اي  نظريه داروين،

2 
ك حقيقت علمي پذيرفتـه  قابل تجربه هم نيست، به عنوان ي چرا چيزي كه مشاهده نشده و

 ش را چنين بيان كرده است:لندر دليشده است؟ ما
 هماهنگ است. ،با تمام حقايق معلوماين نظريه  -1«
ديدگاه داروين، قابل  پذيرشكند كه بدون  را توجيه مي يبسياري از حوادث ،اين نظريه -2

 درك نيستند.
هـا   آن كند و باها را توجيه  ارائه نگرديده است كه وقايع و پديدهاي  تاكنون هيچ نظريه -3

32F».داشته باشد سنخيت

3 
عينـاًَ همـين    ،كنـد  كفايـت مـي   ،جلـوه دادن نظريـه تكامـل   درست اگر داليل مذكور براي 

نيز وجود دارند. در چنين حالتي نظريه تكامـل را   دينيل با توان و قدرت بيشتري در مورد دال
يـر  غ ،علمي به اصالحهاي  و انديشه را براي اذهان دينبه عنوان يك واقعيت علمي پذيرفتن و 

روش برخاسـته از  ، ديـن ن مخالفـا  تئـوري قابل قبول معرفي كردن، دليلي است بر اين امر كـه  
 تئـوري يـك   ،شود. اگـر از يـك روش اسـتداللي    بلكه به نتيجه مربوط مي ؛باشد استدالل نمي

خدايي ثابـت شـود، آن   د و اما اگر يك امر نپذير بالفاصله آن را ميها  آن فيزيكي ثابت شود،
 آنان نيست.زيرا اين نتيجه مطابق با ميل  هند كرد.را رد خوا

 ها: مشكل شناخت حقيقت پديده
                                                           

3-Revolt against Reason, P. 112. 

4- Revolt against Reason, P. 111. 
1- Clearer Thinking London, P. 112. 
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بـه شـهود و    غيـب و دانـش را ايمـان   دين را ايمان به شود كه  از مباحث گذشته روشن مي
از  ،هـر دو  ،و دانـش  ديـن اين اسـت كـه    ،بلكه واقعيت ؛باشد صحيح نمي ،پنداشتن مشاهدات

سـت.  ت اصـلي و نهـايي اشيا  حـوزه ديـن، در واقـع تعيـين واقعيـ     كنند.  به غيب پيروي مي باور
يا شهودي  تجربيكند، علم  صحبت مي مورد مظهر ابتدايي و خارجي اشيا مادام كه در ،دانش

كـه در واقـع همـان     -ت واقعي اشـياء  دانش براي تعيين وضعيت نهايي و ماهياست. اما هرگاه 
. كـرده اسـت   اختيـار غيب را نيز شيوه ايمان به در واقع دانش  وارد شود، -باشد حوزه دين مي

جـز ايـن   اي  ايـن ميـدان چـاره    در چراكـه . كنـد  مـي  را بدان متهم ديناي كه  يعني همان شيوه
روي هر ميـزي كـه مشـغول     ،دانشمند امروزي« سرآرتهر ادنگتن: ابر گفته. بنرويكرد را ندارد

بـراي همگـان   كـه  يكي ميـزي   د:باش مي تحقيق و پژوهش است، آن ميز در واقع شامل دو ميز
 Scientilic( اوم، ميز علمي باشد؛ اما ميز دو مييت و لمس آن مقدور است و رؤقابل استفاده 

Table( ر حـال  اش خالي است و تعداد زيادي الكترون نـامرئي در آن د  است كه بخش عمده
 ».حركت هستند

و دو جنبه دارد: يكي  است )Duplicaters( دوگانه ي،چيزبدين ترتيب هر «افزايد:  مي وي
 ميكروسـكوپ و تلسـكوپي  ا هـيچ  مرئي و قابل رؤيت و ديگري خيالي و تصوري است كـه بـ  

33F».باشد نمييت قابل رؤ

1 
ند. به تعبير ديگر شكل اول اشـيا، بـراي   بي دور مي را از يه اشياشكل اول ،بدون ترديد دانش

يـا شـكل دوم   عي نشده كـه صـورت   گاه مديت و مشاهده است. اما دانش، هيچدانش قابل رؤ
كار دانـش بـدين گونـه اسـت كـه بـا ديـدن مظـاهر يـك          را ديده است. در اين باره طرز  اشيا

ميـدان  اينكـه دانـش در ميـدان دوم، يعنـي در     كند. خالصـه   رباره آن اظهار نظر ميد ،حقيقت
 لهي نـامعلوم بـه وسـي   هـا  واقعيـت  عبـارت اسـت از كشـف    مشخص نمودن شكل نهـايي اشـيا،  

 هاي معلوم. و پديده ها واقعيت

                                                           
1-Nature of the Physical World, PP. 7-8. 
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كننـد كـه    را ببينند، چنين احسـاس مـي  قابل رؤيت هاي  دانشمندان هرگاه تعدادي از پديده
تر نياز به يك تصور و باور دروني دارند تا  حيحيا نظريه و به تعبير ص تئورياكنون نياز به يك 

را در يك شـكل واحـد   ها  آن هند ونظم دها  آن به پديدار را تشريح كنند،ي ها واقعيت بتوانند
تئوري بتوانـد  كنند. اگر اين  مي مطرحوجداني  تئورييك  ،. اينجاست كه آناننمايندمنسجم 

هـا   آن هـا،  آن تمام حقايق مشهود را تشريح و توجيه كند، بدين صورت كه با نظم بخشيدن بـه 
م يقت و واقعيت مسـلَّ نظريه، به عنوان يك حق، آنگاه اين نمايدرا در يك شكل واحد منسجم 

 يـت و مشـاهده باشـد.   يي كـه بـراي دانشـمندان قابـل رؤ    هـا  واقعيت شود. عيناً مانند پذيرفته مي
صـرفاًَ  اين حقيقت براساس زاويه ديد خود دانشمندان هرگز مشاهده نشده باشد، ولـي   هرچند

كـه   ديگـري  تئـوري شـود كـه    به عنوان حقيقت پذيرفته مـي  خاطر مرئي بديناين حقيقت غير
 حقايق را تشريح كند، وجود ندارد.

دانش يا طرفداران آن با ديدن و مشاهده نمودن آثار و نتايج چيزي كه محسوس است، بـه  
و پـس  است بوده ، نخست يك فرضيه پذيرفته شده اي آورند. هر حقيقت ايمان مي وجود آن

تـر گرديـده و    وشـن كرده است، درستي تئـوري ر يد جديد، آن فرضيه را تأيهاي  ه يافتهكاز آن
يـد  نوين، تئوري مـذكور را تأي های  يقين رسيده است. اگر يافتهآن به مرحله و درستي  صحت

كـه  تـوان اتـم را مثـال زد     مـي  در اين موردگردد.  مي نادرست قلمداد، آن نظريهنكنند، آنگاه 
 ،ه نشده اسـت عي خود ديدمعني واقه ب كنونزيرا اتم تا  غيب دارند.آن ايمان به  ، بهدانشمندان

اي هـ  سـت كـه ديـدگاه   شود. اينجا واقعيت پذيرفته مي به عنوان بزرگترين اين حال، اين ولي با
ه قـوانين  هاي ذهني و فكري هستند ك ها در واقع نقشه ديدگاه« اند: علمي را چنين تعريف كرده

 ».كنند مشخص را توجيه مي

 ها و نظريات علمي: حقيقت ديدگاه
شـهرت دارد،   )olsered facts(انش به حقايق مشهود يا محسـوس  د در حوزه علم وآنچه 

چراكــه  از مشــاهدات هســتند.و برداشــت  ؛ بلكــه فقــط تعبيــردر واقــع حقــايق مشــهود نيســتند
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با پيشـرفت   ممكن است نسبي هستند و ،مشاهدات انسان، كامل نيست و از اينرو تمام برداشتها
 ه تغيير كنند.مشاهد

از بررسـي  «نويسد:  هاي علمي، مي نقد و تفسير ديدگاه ضمن) sullivan(سوليون پروفسور 
يك ديدگاه و نظريه صحيح علمي، معناي رسد كه  اين مطلب به اثبات مي ،هاي علمي ديدگاه

 موفق علمي است.و تئوري ه اين است كه آن ديدگاه، يك فرضي
پذيرفتـه   هـاي  هباشـند. ديـدگا   اشـتباه مـي  هاي علمي  ديدگاهنظريات و  در بسياري از موارد

تئـوري درسـت در جهـان    . رسند مي درست به نظرفقط به اعتبار دايره مشاهده ما،  امروز،شده 
34F».شود مي محسوب )Pragmatic Affair(دانش، همچنان يك تئوري كاربردي سودمند 

1 
اي را كه حقايق محسوس، آن را به روش  فرضيه ،كارشناسان علوم تجربي حال تمامبا اين 
توانند بگويند كـه   نمي ،دانند. دانشمندان شريح كند، كمتر از يك حقيقت علمي نميمعقولي ت

اي كـه ايـن حقـايق را تشـريح      ا نظريـه ؛ امـ دانـش هسـتند  ، محسـوس هاي  و پديدهحقايق  فقط
ب چيـزي جـدا   غيـ به غيب نام دارد. ايمان به  ايمان ،همين چيز آري!باشد.  كند، دانش نمي مي

بلكـه   ؛يـك عقيـده محـض و كوركورانـه نيسـت      ،غيـب يمـان بـه   ا از حقايق محسوس نيست.
نظريـه نيـوتن   دانشـمندان قـرن بيسـتم،     بطـور مثـال   باشد. ميشهود مترين توجيه حقايق  صحيح
. جديد پيرامون نور باز ماندهاي  ، از تشريح يافتهخاطر رد كردند كه اين نظريهدين را بدرباره 

كنيم كـه از تفسـير و تحليـل     مي دين را از آن جهت ردفيلسوفان بي هاي  ما نيز افكار و انديشه
 اند. گيتي باز ماندههاي  پديده

همان چيـزي اسـت كـه بـراي يـك دانشـمند در مـورد مسـايل          دين،مأخذ ايمان ما درباره 
ايـم كـه    ايـن نتيجـه رسـيده   ه وسيله مطالعه و بررسـي حقـايق محسـوس بـ    ه . ما بباشد مي علمي

درسـتي و  چنـان   ديني،هاي  حقايق و داده .حق هستندح و بردين، صحيتشريحات و توجيهات 
ت ان سال كوچكترين تفاوتي در حقانياز گذشت هزار پسكه اند  هخود را ثابت كرد حقانيت

آسـماني،  گاه بشـري و غير دو ديـ نظريـه  هـر  وجود نيامده است. حال آنكه ه بها  آن و صداقت

                                                           
1- Limitaions of Science, P. 158. 
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حقانيـت و  عكـس،  شده است و بر  رد  ،ظاهر شدن مشاهدات و تجربيات نوين پس از مدتي با
پـس از  يـد كـرده و   ت آن را تأيي، حقانيجديد و نوين يافتهكه هر  استاي  بگونه درستي دين،

 اين نيز تأييد خواهد كرد.
 



 

 

 :بخش چهارم
 خداجود رد وومگواهي جهان هستي در 

ن عنوان در جنوب هند، كتابي بدي در شهر كرالهها قبل يكي از كليساهاي مسيحيان،  مدت
 ،طبيعـت و دانـش  ( :يعنـي  )Nature and Science Speak about God( منتشر كـرد: 

 .)دهند گواهي مي خدادرباره وجود 
يـك   ،هسـتند. ايـن  بهترين عنوان براي اين بخـش،   ،(نويسنده) الفاظ مذكوربنده به عقيده 

برابـر  ر كـه د باشـد   مـي  ، مخلـوق خـدا  خـدا وجـود   مسلّم است كه بزرگترين دليل بـر  حقيقت
، بـدون ترديـد گيتـي   دهنـد كـه    مي با صداي رسا ندا ،هر دو ،ست. طبيعت و دانشما ديدگان

و حتـي شـناخت خـود     هسـتي  شـناخت قادر به  ما بدون پذيرش اين باورآفريدگاري دارد كه 
 نيستيم.

تـوان   نمـي  نيـز هدفـدار بـودن آن را   نظم حيرت انگيز حاكم بر آن و  جهان هستي ووجود 
توان و قـدرتي نامتنـاهي و نامحـدود، جهـان هسـتي را       كهباور  جز با اين ،جيه كردتفسير و تو

 اين قدرت، نابينا و كور نيست. ده است وآفريده و به آن نظم دا

 ديدگاه مبتني بر شك و ترديد: -1
شوند كه درباره وجود هر چيز شك دارند. نزد اين  ديده مي تعداد اندكياز ميان فيلسوفان 

چيز  ،اين يك عدم محض است و غير از ،همه و همهو جهان،  ان وجود دارد و نهگروه نه انس
شك و ترديد به وجـود  نيز  خداوجود در يقيناً  ، پذيرفته شود،ديگري نيست. اگر اين ديدگاه

چراكـه  شـود.   مـي خدا، غيـرممكن   وجودپذيرفتن عدم ، پذيرش كائناتبه محض  اماد. آي مي
 ك قياس نادرست است.م، ياز عد پيدايش وجود ممكن

واقعيـت ربطـي نـدارد.     ؛ اما بهتواند يك نكته فلسفي باشد ميتجاهل و يا شبهه افكني،  اين
 دراه رفـتن اگـر بـا سـنگي برخـور      هنگامست. وجود ما ، دليلانديشيم، اين انديشه وقتي ما مي
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دارد. ذهـن و   ، دليل بر اين است كه بيرون از ما، دنيايي وجـود نماييمو احساس ناراحتي  كنيم
كنـد كـه او در    براي هـر شـخص ثابـت مـي     ،احساس ؛ اينكنند اشيايي را حس مي ،حواس ما

ي كـه بـر شـك و شـبهه اسـتوار      وجود مستقل دارد. حـال اگـر ديـدگاه   كه  برد مي بسردنيايي 
شك و ترديد ايجاد نمايد، حالتي است استثنايي كه بر ، است، براي شخصي درباره وجود دنيا

، شـود كـه او   . درباره چنين شخصي گفته مـي باشد مي مشاهده ميلياردها انسانه و خالف تجرب
 كه از خود بي خبر شده است.اي  خودش را در فضاي ذهني خود گم كرده است؛ بگونه

 نظام هستي و آفرينش:
، انكـار هسـتي  بـازهم   ولي ،نيست خداهر چند كه عدم وجود كائنات، مستلزم عدم وجود 

زمينه ايجاد شـك و شـبهه دربـاره وجـود خـدا را       ،يي است كه براساس آنها يكي از ديدگاه
و بيهوده است كه تا امروز نه تنها براي عموم مـردم  تهي . اما اين ديدگاه چنان نمايد فراهم مي
 ه اسـت. عمـوم  قبـول عمـوم قـرار نگرفتـ     ردومو دانش نيز بلكه در دنياي علم  نبوده،قابل فهم 

اي وجـود  جهـان هسـتي نيـز دار    و قبول دارند كهپذيرند  ميخود را  وجودو اهل علم ها  انسان
، كائناتوجود  قطعاًارند. از همين واقعيت حكايت دهاي زندگي  تاست. تمامي علوم و فعالي

خدايي نيز وجود دارد. زيرا وجود مخلـوق بـدون وجـود خـالق، سـخني       نشانگر اين است كه
وجـود آمـده   ه بـ خـود بخـود   ي سراغ نـدارد كـه   چيز ،كسهيچ .بيهوده و بي معنااست كامالً 

از اينـرو  د. هسـتي، وجـود دار  يـك عامـل    ،يبـزرگ و كـوچك   ءهر شـي براي شك  بي باشد.
خود بوجود آمـده باشـد   ه ود بخ ،جهان هستي با اين وسعت و بزرگيچگونه ممكن است كه 
 و خالقي نداشته باشد؟!

م به من چنـين گفتـه بـود كـه، ايـن      نويسد: پدر نامه خود مييوارت ميل، در زندگيستجان ا
خدا كافي وجود  به عنوان دليل، )?Who made me( استآفريده ال كه چه كسي مرا سؤ

 Who(آفريـده اسـت:  شود كه خدا را چه كسي  ال مطرح مي. زيرا بعد از آن، اين سؤست.ني

made god?( 
 .سته است، پرسش دوم را براي رد درستي پاسخ سؤال نخست، كافي دانراسل برتراند
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 خدا، ازلي است يا ماده؟:
را بـراي  اي  وجود سـازنده اگر كردند كه  خدا از ديرزمان چنين استدالل مين وجود منكرا

 بپذيريم كه او از ازل بوده است، پس چرا خود كائنات ازلي نباشد؟ بايد كائنات بپذيريم،
نشـده   رابر ما نمايـان بكائنات در سوي از هيچ نشان و صفتي كه دين دليل چه باين ادعا گر

ا بـازهم تـا قـرن      ؛كـامالً بـي اسـاس اسـت     انـد،  ما را به وجود آورده كه نشان دهد كائنات، امـ
كشـف  اينـك  . امـا  ميالدي با ظاهري فريبنده و آراسته مورد استناد منكران خـدا بـود  نوزدهم 

 ) به اثبات رسـانيده Second Law of Thermo Dynamicsقانون دوم ترموديناميك ( 
 ته باشد.و براي هميشه وجود داش ازلتواند از  نمي ،است كه كائنات

دائما از ، حرارت، )Law of Entorpyبر اساس قانون انتقال انرژي يا قانون دگرگوني (
. شود، اما عكـس ايـن حالـت امكـان نـدارد.      منتقل ميكم حرارت  اجسام پرحرارت به اجسام

ايـن  د. گرد نميمنتقل  جسم حرارت زاارت به كم حر جسميعني اينكه حرارت خود بخود از 
قابـل دسـترس و انـرژي غيرقابـل دسـترس.      عبارت است از تناسب موجود ميان انـرژي   قانون،

شود كه نابودي كائنات همواره رو به تزايد است. روزي فرا خواهد  روي همين اصل گفته مي
) useful Energyي (رسيد كه حرارت تمام موجودات برابر خواهد شد و هيچ انرژي مفيد

باقي نخواهد ماند و در نتيجه عمـل شـيميايي و طبيعـي پايـان خواهـد پـذيرفت و زنـدگي نيـز         
زنـدگي و فعـل و   خاتمه خواهد يافت. اما بـا توجـه بـه ايـن مطلـب كـه        ،همزمان با اين پديده

زل وجـود  ائنات از اشود كه ك شيميايي و طبيعي ادامه دارد، اين مطلب قطعاً ثابت ميانفعاالت 
انتقـال انـرژي، توانـايي آن از    اسـاس قـانون    بـود، آنگـاه بـر    چون اگر از ازل مي نداشته است؛

 باقي نمانده بود. حياتاز  اينك چيزيزمان به پايان رسيده بود و دير
 ، ادوارد لـوتر كاسـل  يمـي جديـد دانشـمند علـوم زيسـت شناسـ      با استناد بـه تحقيقـات عل  

)Edward Lutter Kassel هاي علمي، ناخواسـته   ين ترتيب پژوهشبد«نويسد:  مي) چنين
بـا  را حقانيـت وجـود خـدا    ) و Beginingدارد ( ، مبدأ و سرآغازيكردند كه كائناتاذعان 
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ه ، خـود بـ  ثبات رسانيده است. زيرا هر چيزي كه مبدأ و آغـازي داشـته باشـد   ا به روشي علمي
 35F1.»داردنياز ا ه، خالق و خدبه محرك اوليمطمئناً  شود و خود شروع نمي

باور است كه عمـل   بر اين ،دانش امروزي: «چنين بيان نموده استمطلب را سر جيمز اين 
اش بطور كامـل   براي هميشه ادامه خواهد داشت تا اينكه توانايي) Entropyنابودي كائنات (

بـر  اينـك  مـا   ،بـود  هنوز به مرحله نهايي خود نرسيده است. اگر چنـين مـي   ،. نابودييابد پايان
مبـدأ و  كائنـات،  هم اكنون به سرعت ادامه دارد. لذا  ،. عمل نابوديروي زمين وجود نداشتيم

) creation at time( »پيـدايش در وقـت معـين   «تـوانيم آن را   مـي  ،كـه مـا   داردآغازي سـر 
 36F2.»باشدمتناهي موجود از زماني نا لي بوده واز ،گونه نيست كه كائناتبناميم. لذا اين

بلكـه   و كائنات از ازل نبـوده اسـت  كند:  گري نيز وجود دارد كه ثابت ميدي طبيعيداليل 
و اجـرام   هـا  كهكشـان  كنـد كـه   مي بدين نكته تصريح چنانچه علم نجوم،عمر محدودي دارد. 

ايـن پديـده، زمـاني    باشـند.   فاصله گرفتن از يكديگر مـي  و همواره در حال گسترشآسماني، 
بپذيريم كه كليـه   اور باشيم كه كائنات سرآغازي دارند وگردد كه ما، بر اين ب مي توجيه پذير

يكجا بودند و سپس حرارت و حركت، آغاز شد. از  ،در آن موقع، ها كهكشان اجزاي تركيبي
ــزرگ در        ــيار ب ــار بس ــك انفج ــال ي ــه دنب ــتي ب ــدايش هس ــد: پي ــه ان ــمندان گفت ــن رو دانش اي

علوم تجربـي كـه    يافتهاين يرش پذاست.  هد(پنج هزار ميليارد) سال قبل بو 5000000000000
سـي بگويـد:   ست كه كانكارآفريننده آن، بدين معناعمر كائنات محدود است و در عين حال 

و در عين حال قايل بـه ايـن باشـد     و در فالن قرن ساخته شده است ازلي نيست ،تخت جمشيد
ه از برهـ در يك خود ه و خود ب ساخته شده يمعماربدون وجود و دخالت  كه تخت جمشيد،

 درست شده است.!تاريخ 

 فضايي:هاي  يافته -2

                                                           
1-The Evidence of God, P.51. 

2- The Mysterious Universe, P. 133. 
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آسمان  ممكن است تعداد ستارگانآيد كه  ن بر مياز مطالعات علمي و نجوم شناسي، چني
حجم بزرگتري از  ها، و سيارهتعدادي از ستارگان  سواحل درياها، برابر باشد.هاي  ماسه تمامبا 

دين زمـين را در خـود   رگ هسـتند كـه چنـ   چنان حجيم و بـز  ،اما اكثر ستارگان دارند؛نزمين 
را در خـود جـاي    دهنـد. برخـي از سـتارگان بقـدري بزرگنـد كـه ميلياردهـا سـتاره         جاي مـي 

با سرعت نور كه يكصد و  ،يك هواپيمااگر دهند. كائنات بحدي وسيع و بزرگ است كه  مي
 بـه طـول  سـال  زنـد، يـك ميليـارد    بكائنـات دور  در باشد،  هشتاد و شش هزار مايل در ثانيه مي

و باشـند   ميهمواره در گردش  و ندساكن نيست، ها كهكشان وكائنات  انجامد. گفتني است: مي
دو  شـان  ي است كه بعد از هر هزار و سيصد ميليون سـال، فاصـله  به حد ها، آن سرعت گردش

؛ دتواند تمام كائنـات را دور بزنـ   نمي ،مورد نظر ماشود. بدين ترتيب هواپيماي خيالي  برابر مي
37Fباشد. كند كه در حال گسترش مي مي از كائنات سيراي  بلكه همواره در محدوده

1 
 تلسـكوپهاي شود. با استفاده از  مسلح ديده ميدر هواي صاف، پنج هزار ستاره با چشم غير

در اي  كـه در رصـدخانه   يرسـد. بـا بزرگتـرين دوربينـ     اين تعـداد بـه دو ميليـون مـي     ،معمولي
شود. ولي اين تعـداد، در برابـر تعـداد واقعـي      ن ديده ميسمااره در آميلياردها ست مريكاست،آ

 است. اندكها بسيار  ستاره
العـاده، در   هاي بي شماري با سـرعت فـوق   ستارهو همواره در آن است  فضا، واقعا گسترده

در  و برخـي  نـد ا بـه تنهـايي در حـال گـردش و حركت    هـ  حال حركت هستند. بعضـي از سـتاره  
تعـداد زيـادي از سـتارگان، يكجـا و بـه شـكل       ند. ، در گردشـ ي يـا بيشـتر  هاي دوتـاي  مجموعه

نـوري كـه از پنجـره وارد اطـاق     مجموعي در حال حركت و گردش هستند. گـاهي در پرتـو   
در حال حركـت هسـتند.    ن سو و آن سو،ايه كه بشوند  ديده ميد، ذرات بسيار ريزي گرد مي

توانيـد تخمـين    آنگـاه مـي   نظـر بگيريـد؛  اي در  در سـطح گسـترده   ن ذرات رااين روشـني و آ 
ت اشـيد. البتـه بـا ايـن تفـاوت كـه ذر      داشـته با  هـا  كهكشـان  موجـود در  ستارگان ازمختصري 

فراوان و بي شمار، ستارگان با وجود تعداد كنند؛ اما  پراكنده در اتاق متصل به هم حركت مي

                                                           
 باشد و فقط يك تئوري است. مي اين نظريه انيشتن -1
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 ايي كه در سطح دريا باه مانند كشتيهستند. درست  از يكديگر در حال حركتبا فاصله زياد 
 از هم ندارند. هيچ اطالعيكنند و  مي حركتاز يكديگر زياد فاصله 

 كهكشـان نـام دارد و همـه    ه،وداي از ستارگان است. هـر تـ   ورت تودهتمام اين كائنات بص
آن آشنايي داريم، حركت مـاه   كه ما با يترين حركت همواره در حركت هستند. نزديكها  اين

 است.
زمـين در حـال   زمين قرار دارد و همواره بـه دور   له دويست و چهل هزار مايليماه در فاص

گردش است و گردش آن به دور زمين 
2
ميليـون مايـل    نود و سه . زمين كهكشد مي طول129

و با سرعت هزار مايل در ساعت، ميليارد مايل  29اندازه ه در مداري ب از خورشيد فاصله دارد،
گيرد. با  يك بار در سال انجام مي ،د. اين گردشچرخ ميروي محور خود و خورشيد  به دور

دورترين اين سـيارات، پلوتـون   ند. به دور خورشيد در گردشزمين نه سياره هستند كه همواره 
چرخـد. سـي و يـك     مـي  مايل به دور خورشـيد  7500000000نام دارد كه در مداري به طول 

 سـي هـزار   ي مشتمل بـر يها ين، حلقهت در حال گردش هستند. همچنقمر نيز به دور اين سيارا
ند. در حـال گردشـ  نيز زيادي از سنگهاي آسماني دار و تعداد   و هزاران ستاره دنباله سياره شبه
باشـد و   هـزار مايـل مـي    865000رشيد است كه قطر آن ها، ستاره خو ارهمركز همه اين سيدر 

 بزرگتر است.ن يك ميليون و دويست هزار بار از زمي
در يـك نظـام    هـا،  شـبه سـياره  و هـا   سيارهبلكه با تمام  ؛خورشيد به ذات خود ساكن نيست

ين بسيار بزرگ كهكشاني، با سرعت ششصد هزار مايل در ساعت در حال گـردش اسـت. بـد   
به تنهايي يا به صـورت  هاي بسيار زيادي  ستارههمواره پويا هستند كه ترتيب هزاران كهكشان 

نيـز در گـردش هسـتند.     هـا  كهكشان اينند. چرخ همانند فرفره كودكان ميها  آن درگروهي، 
كند  گردش ميدر محور خود چنان  منظومه شمسي در آن قرار دارد،نزديكترين كهكشان كه 

 كشد. ميليون سال طول مي 20كه يك گردش آن 
نصـد ميليـون   كائنـات مشـتمل بـر پا    ،نجومو كارشناسان علم اساس اظهارات دانشمندان  بر

نزديكتـرين  مسـاحت  سـتاره وجـود دارد.    صد ميليـارد كهكشان است. در هر كهكشان حدود 
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برابـر   ،يت اسـت صورت يك خط سفيد و ممتد قابل رؤه ب كهكشان كه بخشي از آن در شب
با صد هزار سال نوري است. ما ساكنان روي زمين سي هـزار سـال نـوري از مركـز كهكشـان      

كهكشان ديگر در  17زرگ ديگري است كه جزئي از كهكشان ب ،ان. اين كهكشداريمفاصله 
دو ميليـون سـال نـوري     هـا  كهكشـان  قطر مجموعـه ايـن   كنند؛ و در آن حركت مي خود دارد

 است.
كه تمـام كائنـات ماننـد    وجود دارد و آن، اين، يك حركت ديگر نيز حركتها عالوه بر اين

. خورشيد با سرعت بسيار وحشتناكي، ش استكي در چهار جهت در حال گسترغبار و بادكن
دوازده مايل در ثانيه به طرف حاشيه خارجي كهكشان خود در حال حركت است و  12يعني 

ترتيب تمام ستارگان ضمن به حركت درآورده است. بدين همراه خود را نيز اش  تمام منظومه
بـا    ؛ بعضـي در حال گريز از مركز خود بـه ايـن سـو و آن سـو هسـتند      ،گردش در محور خود

مايـل در ثانيـه. بـدين     84سرعت  با  مايل و برخي 33با سرعت   مايل در ثانيه، بعضي 8سرعت 
 گريز از مركز هستند.اي در حال  العاده ها با سرعت فوق ترتيب تمام ستاره

ها با يك نظم بسيار فوق العاده و حيرت زايـي در حـال انجـام     تمام اين حركات و گردش
هـا   آن حركـت گيـرد و نـه در سـرعت و     صورت مي برخورديتصادف و ها  آن است. نه ميان

چنـين  . هماسـت  مـنظم العـاده   خورشـيد، فـوق   بـه دور شود. حركت زمـين   تفاوتي مالحظه مي
تفاوت  يك ثانيه هم قرنها با گذشتچنان صحيح و دقيق است كه گردش زمين به دور خود، 

 نكرده است.
تفاوت بسيار شناسيم، گردشي كامالًَ منظم دارد؛  مي قمر زمين كه ما آن را تحت عنوان ماه

بـا نهايـت صـحت و     نيـز  كند كه اين تفـاوت  سال بروز مي 5/18در هر  آن اندكي در گردش
چنـين حـالتي دارنـد. حتـي طبـق       آسماني،تمام اجرام  شود. تباهي تكرار ميون هيچگونه اشبد

ه مشـتمل بـر ميلياردهـا    كـ  يك سيستم كهكشاني طي گردش در فضـايي  ،تخمين اخترشناسان
 بـدون  ؛آيد شده و بعد از آن بيرون ميداخل ك است، در سيستم كهكشاني ديگر ستاره متحر

 رخ دهد.ها  آن اينكه تصادفي ميان
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كنـد   خود اعتراف مـي ي خود ببا ديدن و مشاهده چنين نظم و انتظام شگفت آوري هر عقل
؛ بلكه يـك نيـروي فـوق العـاده وجـود      توجود نيامده اسه صورت اتفاقي به كه اين كائنات ب

 است. كرده ايجادا ر يماچنين سيستم و نظ دارد كه

 نظامهاي پيچيده كوچك:
شـود، در موجـودات بسـيار ريـز و      همين نظم و انتظام كه در دنياهاي بـزرگ مشـاهده مـي   

توان گفت: اتم، كوچكترين دنيايي است كه انسان، كشف كرده  مي .وجود داردكوچك نيز 
ابعـاد  بـازهم   و با وجود ميكروسكوپهايي با قابليت بزرگ نمـايي چنـدين ميليـون برابـر،     است

، بـه  به اعتبار قدرت ديد بشـر  ،در واقع اتم ناشناخته مانده است. ،زيادي از اين دنياي كوچك
 هماننـد نظـم موجـود    نظم بسيار شـگفت آوري  منزله ناچيزي است كه گويي وجود ندارد. اما

ي بـاردار  هـا  الكترون اي از ر آن حاكم است. اتم عبارت است از مجموعهشمسي د منظومهدر 
 ميـان  نيز بـا هـم فاصـله دارنـد و در     ها الكترون هم وجود دارد!پس هنوز كوچكتر از اتم و...؛ 

آن بـا   مولكـولي . يك قطعه سرب را در نظـر بگيريـد كـه ذرات    استوجود م خأليك ها  آن
(يـك ميليـارد)    1000000000فتني اسـت: اگـر اتـم را    گهم متصـل هسـتند.   به ،استحكام تمام
را الكترون و پروتـون  ما اگر  اند. يك بخش آن را اشغال كرده فقط ها الكترون قسمت بدانيم،

سيصـد و پنجـاه گـز خواهـد     حدود ها  آن در يك فضاي بزرگ به تصوير بكشيم، فاصله ميان
كـه از گـردش الكتـرون     مـداري  ر اتم به عنوان يك ذره غبار تصـور شـود، حجـم يـا    . اگبود

 توپ فوتبال به قطر هشت پا باشد.اندازه يك ه تواند ب شود، مي تشكيل مي
، در شـود  ه مـي ديـ ذرات مثبت كه پروتون نام به دورذرات منفي اتم كه الكترون نام دارد، 

و بـيش از يـك شـعاع روشـن موهـوم       در واقـع حال گردش هستند. اين ذرات الكتريكي كـه  
 بـه دور يست، حول مركز خود چنـان در گـردش هسـتند كـه زمـين در مـدار خـود        نناشناخته 
و سـريع اسـت كـه وجـود الكتـرون در يـك        تنداي  به اندازه. اين گردش چرخد مي خورشيد

، در تمـام  واحد شود كه در آنِ س ميبلكه چنين احسا باشد؛ نمي نقطه خاص اصالً قابل تصور
 چرخند. انيه بيش از هزاران ميليارد بار در مدار خود ميدر يك ث مدار وجود دارد. االكترونها،
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قابـل  براي دانش ين دليل ، بدمرئي و بيرون از دايره حدس و گماناگر اين نظم و سيستم نا
ود يك نظـم  شود، درست به همين دليل چرا وج عمل اتم توجيه نمي ،قبول است كه بدون آن

ن او وجود چنين نظمـي در اتـم محـال و غيـر     اي كه بدو نظم دهنده نباشد؟ قابل تصور ،دهنده
 ممكن است.

آور  انـدازد و واقعـاً شـگفت    انسان را به شـگفت مـي   ،تلفن يها سيستم بسيار پيچيده كابل
در كارخانـه   !شود. آري كه در ظرف چند دقيقه با دورترين نقطه جهان تماس برقرار مياست 

د كـه از ايـن سيسـتم ارتبـاطي و     وجـود دار نيـز  سيستم ارتبـاطي ديگـري    خالق هستي،قدرت 
همـان سيسـتم عصـبي     ،. ايـن سيسـتم  باشد مي تر تر و به مراتب پيچيده بسيار گسترده ،مخابراتي

)Nerous systemآن را در وجود بشر طراحي نموده اسـت.   ،) است كه قدرت اليزال حق
سو در حركت  ميلياردها اخبار و اطالعات، شب و روز در اين سيستم ارتباطي به اين سو و آن

به اعضـاي متعـدد بـدن فرمـان      .بتپدشود كه در چه لحظه و چه ميزان  هستند. به قلب حكم مي
د كـه عمـل تـنفس را چگونـه     گيرنـ  دسـتور مـي  ها  شش چه زماني حركت كنند ود كه رس مي

اي از اجـزاي   تمـام بـدن مـا بـه مجموعـه      بدن نباشـد، در  ،انجام دهند. اگر اين سيستم ارتباطي
 كند. مستقلي را طي ميخواهد شد كه هر كدام مسير جداگانه و تبديل  پراكنده

ريباً يك هزار ميليون (يـك  مغز انسان است. در مغز هر انسان تق ،مركز اين سيستم ارتباطي
تمـام  در كـه  وجود دارد. از هر سلول تارهاي بسيار باريكي بيرون آمـده   ميليارد)سلول عصبي

هـاي باريـك يـك سيسـتم گيرنـده و       د. در اين رشـته ام دارباشد و فيبر عصبي ن بدن پخش مي
، فرستنده به سرعت هفتاد مايل در ساعت رفت و آمد دارد. به كمك و ياري همـين اعصـاب  

هـزار   3روي پـرده زبـان حـدود    كنـيم.   بينيم و حـس مـي   شنويم، مي چشيم، مي ها، مي ما انسان
مغـز   ، بـه ر عصبي مستقل خودش) وجود دارد كه هر كدام با تاTaste Buds(سلول چشايي

 دهيابـد. حـدود    طعم و مزه غـذاها را در مـي   ،زبان ،وصل است. به ياري و كمك همين تارها
بـا يـك عمـل فـوق العـاده پيچيـده        ،هـا  سلول شنوايي در گوش وجود دارد. همين سلولهزار 

گيرنـدة  شوند. در هر چشم يكصد و سي ميليون  موجب مي شنواييزمينه شنيدن را در دستگاه 
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 فرستند. در هاي تصويري را به مغز مي ) وجود دارد كه مجموعهLight Roceptorsنوري (
پوسـت بـدن   بـه  اگر يـك چيـز گـرم     ؛فرش شده است تمام جسم ما بستري از تارهاي حسي،

گرمي آن را حس كرده، بالفاصله بـه مغـز اطـالع     سلولشود، تقريباً حدود سي هزار نزديك 
ت و در پوسـت وجـود دارد كـه قـادر بـه درك بـرود       سـلول جاه هـزار  دهند. دويست و پن مي

مطلـع   بالفاصـله از چنـين چيـزي    شـود، مغـز  سردي هستند. وقتي چيز سردي به جسم نزديك 
بالفاصـله   شـوند و  كشـيده و گشـاد مـي    هـا  رگ كنـد؛  مـي  گردد و جسم شروع به لرزيـدن  مي

ا فراهم كننـد. اگـر بـا حـرارت و     د تا حرارت بيشتري رگرد مي ها رگ هاي بيشتري وارد خون
 3ند و حـدود  سـاز  اطالعاتي بدن، مغـز را مطلـع مـي    هاي گرمي زيادي مواجه شويم، سرويس

 كنند. منتقل مي را به بيرون از بدنعرق غده ترشحي، براي سرد كردن بدن ميليون 
سيســتم خودكــار يــا اتوماتيــك هــا  آن تقســيمات متعــددي دارد. يكــي از ،سيســتم عصــبي

)Autonomin Brannh( در داخـل بـدن   دهد كه  است. اين سيستم، كارهايي را انجام مي
گيرد. مانند هضم غذا، تنفس و حركت قلب. اين شاخه عصـبي   ه صورت اتوماتيك انجام ميب

 شود: به دو قسمت تقسيم مي
ــمپاتيك (  ــتم س ــي    Sympathetic systemسيس ــت و دوم ــت اس ــد حرك ــه مول ) ك

دهد. اگر جسم بطور كامل  را انجام مي كنترل) كه كار parasympathetic( سمپاتيكپارا
شـود كـه موجـب مـرگ      تنـد مـي  در كنترل سيستم سمپاتيك قرار گيرد، حركت قلب چنـان  

د و اگر در اختيار سيستم پاراسمپاتيك قرار گيرد، حركت قلـب بطـور كلـي، متوقـف     گرد مي
ط كـامالً متـوازي كـار خـود را     شود. لذا اين دو سيستم با نهايت صحت و دقّت و در خطو مي

سيسـتم سـمپاتيك    ،دهند. در صورت فشار اگر فوراً نيـاز بـه نيـرو و تـوان پيـدا شـود       انجام مي
)sympatheicدر  ، هـم چنـين   كننـد  ها به سرعت شروع به كار مي ) غلبه كرده، قلب و شش

را  كند و تمام تحركـات جسـم   ) غلبه ميpara sympatheticحالت خواب پاراسمپاتيك (
 دارد. به خاموشي وا مي

 دانش بيونيك:
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آوري  نظـم شـگفت   ،در هـر چيـز جهـان هسـتي     اي وجود دارد؛ چنين ابعاد گسترده آري!
ماند. عالوه  هاي ماشيني بشر در برابر آن مات و مبهوت مي كند كه بهترين سيستم حكومت مي
ش درآمده است. اي داناز اصول طبيعت، اكنون به عنوان يك موضوع مستقل بر بر اين، تقليد

از آن  ،محدود به اين بود كه نيروهاي نهفته طبيعت را كشـف نمـوده   ،دانشحوزه   در گذشته
بـه نقـل و انتقـال ميكـانيكي آن      ،استفاده كند. اما اكنون پس از درك و كشف نظـام طبيعـت  

د بوجـو  )Bionics(شود. بدين ترتيب علم جديـدي بنـام بيونيـك     اهميت چشمگيري داده مي
دين خـاطر  هـاي آن را بـ   و شـيوه  )Biological system(آمده است. بيونيك، سيستم حيـاتي  

سـي و  مهند دهد كه اطالعات بدست آمده از آن را در مسايل مورد مطالعه و پژوهش قرار مي
 دهد.كاربردي مورد استفاده قرار 

شـود. مـثالً    ه مـي در تكنولوژي مشـاهد  ،هاي قدرت الهي شيوهالگوها و از  هاي تقليد نمونه
هاي بكـار گرفتـه شـده در سـاختار چشـم.       عكاسي در واقع تقليدي است از شيوه يها دوربين

ــا  ــينعدســي ي ــز دورب ــافراگم  ،)Lens( لن ــي چشــم. دي ــرده بيرون ــين  تقليــدي اســت از پ دورب
)Diaphragm( پرده شبكيه  برگرفته از)Iris(  گيـرد،  ثير نور قرار ميتحت تأاست و فيلمي كه 

38Fخروطي وجود دارد.شكلهاي م، در آن يت عكساقع پرده چشم است كه براي رؤدر و

1 
دهد كه بگويد: دوربين بطور اتفاقي بوجود آمـده   به خود اجازه نميهيچ انسان خردمندي 

د با قاطعيت تمام مـدعي هسـتن  است. ولي با وجود اين بسياري از دانشمندان بي بهره از بينش، 
 ود آمده است!به صورت اتفاقي بوجچشم  :كه

ــراي  ــكو ب ــگاه مس ــدازه در دانش ــاش ان ــري ارتع ــاي  گي ــوته ــر ص  Infra-Sonic( يزي

Vibrations ،( هشـدار ، پيش از وقوع طوفـان ساعت  15تا  12ابزاري ساخته شده كه حدود 
دارد. نقشـه و پـالن    كـارآيي  ،موجـود  و  بيش از پنج برابـر ابزارهـاي رايـج   دهد. اين ابزار،  مي

و ساختار اصلي ايـن ابـزار از يـك مـاهي بنـام       رفته شده است؟ منشأاز كجا گاصلي اين ابزار 

                                                           
1- Soviet Land, Delhi, Dec. 1963. 
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Jelly fish ايـن  در ساختن ابزار مذكور از اعضاي  گرفته شده است. مهندسان و كارشناسان
 صوتي بسيار كارآمد است، الگوبرداري كردند.هاي زير  ماهي كه در درك ارتعاش

واقـع از   ، درن ارائه داد. علوم تجربي و تكنولـوژي توا هاي متعددي از اين قبيل را مي نمونه
پروردگـار  هـاي   كنند و بـه تقليـد از آفـرينش و سـاخته     الگوبرداري ميالگوهاي زنده طبيعت 

 قـانون طبيعـت يـا قـدرت الهـي،     . نماينـد  لمي جديدي را كشف و اختراع مـي نظريات ع ،عالم
مغز دانشمندان علوم تجربي محسوب بر تخيل و فشاري كه  ي رابسياري از مسايل، قبل ها مدت

 يا دورنگار كه سيستم دوربين زمانيداشته است. شوند، حل نموده و نقاب از چهره آنان بر مي
تواند بوجود بيايد، اين نظام پيچيده جهان هسـتي   و تلفن بدون دخالت و كاوش ذهن بشر نمي

 وجود آمده باشد؟!ه باي  سازندهچگونه ممكن است بدون 
العاده توانا  بسيار ماهر، مدبر و فوق سازندهيك  كند كه هستي، چنين ايجاب مينظم جهان 

، براي عقل سـليم  تصور نظم بدون ناظم و مدبر نيست. و او، كسي جز خداي قادر و توانا دارد
، وجود نـاظمي پذيرفتـه   نابخردانه است كه براي نظم جهان هستياين،  ممكن است. آري!غير

اي  نظـم دهنـده   ، قايـل بـه  اين است كه براي نظام هستي ،عقالنينه و غيرنشود. روش غيرعاقال
وجـود   خـدا عقالنـي بـراي انكـار وجـود      ياين است كه نزد انسان هـيچ دليلـ   ،. واقعيتنباشيم
 ندارد.

 درون مايه و نظم شگفت آور گيتي: -3
. وجود شگفت آور دارداي  روح و درون مايهبلكه  ؛نيست زباله داني بي نظم ،جهان هستي

ي، ترديـد  هـيچ شـك و   بدون آفرينش هستي،دارد كه در تدبير و  آنحكايت از روح گيتي، 
دخالت دارد و چنين نظمي، بدون دخالت مديري فوق العاده مدبر اي  فوق العاده قدرتو فكر 

و دار  هزگـر جهـت   آمـد،  مـي  وجـود ه حسب اتفاق ب و توانا امكان ندارد. اگر جهان هستي، بر
اي را در بر داشته باشد. جهان هستي  كه چنين نظم بي وقفه ديگر دليلي نداشت و هدفمند نبود

ه بـ  ،چنـين تـوازن و تناسـبي   ممكـن نيسـت   آوري موزون و مناسب است كـه   شگفت اندازهبه 
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گويد:  در اين باره مي )chadvashبه وجود بيايد. چادواش( صورت اتفاقيه خودي خود و ب
 ،نشـان بـده اتفـاق    چنـين خواسـت كـه:   ، نـدارد يـا   قبول داردخدا را شخصي كه توان از  مي« 

 39F1»تو، توازن را برقرار نموده است؟ چگونه در حق

 نظم و توازن شگفت انگيز زمين:
كـه  ضروري است زندگي در كره زمين، وجود چنان شرايط متعددي و تداوم براي تحقق 

ع اتفـاقي     و ويژگيهـاي  با توجه به خصوصـيات   حسـب   بـر هـا   آن خـاص خـود، تحقـق و تجمـ
اگر چنين شرايطي وجود دارد، قهراًَ بايد بپـذيريم   آري! باشد. ممكن ميمحاسبات رياضي غير

وجـود آورده اسـت.   ه كه چنين شـرايطي را بـ   استشعوري در پشت پرده باكه هدايت كننده 
 حـال اي بيش نيست. اما با اين  هه اندازه ذربزرگي و حجم زمين در برابر عظمت جهان هستي ب

شـگفت  و شـرايط   اوضـاع زمـين،  سـت. زيـرا   ، مـبهم تـرين دنيا  ما، زمينو دانش اعتبار علم ه ب
هايي را در كـرات ديگـر سـراغ نـدارد. نخسـت       ي، چنين شگفتكه علم و دانش ما آوري دارد

 تـر از حجم فعلي آن كم دهيم. اگر حجم زمين، رسي قرار ميحجم و بزرگي زمين را مورد بر
بـه انـدازه   كره زمـين  اگر پذير نبود. به عنوان مثال  كردن روي آن امكان بود، زندگي  يا بيشتر

بود، نيروي جاذبه آن، يك ششم  ي اگر قطر زمين برابر يك چهارم قطر فعلي بود، يعن كره ماه 
در  قادر نبود كه آب و هـوا را  كمي نيروي جاذبهشد و در چنين حالتي بدليل  فعلي مي كشش

و  انـدك  خـاطر حجـم  ه باين امر در كره ماه همانگونه كه  دارد؛سطح خود جاي دهد و نگاه 
نه هوا ديده شده است و نه آب؛  ،روي كره ماهتا كنون ، ممكن نيست. نيروي جاذبه ناچيز ماه

و العاده سرد و در روز مانند تنور گـرم   هوا، كره ماه در هنگام شب فوق اتمسفرنبودن به علت 
توانست آب را كه تنها عامـل ايجـاد اعتـدال در     بود، نمي  مترك اگر حجم زمين،شود.  ميداغ 

ست كـه يكـي از دانشـمندان علـوم     ، روي سطح خود نگاه دارد. اينجاهاي مختلف است فصل
 Greatن (چـرخ بـزرگ تـواز    در سطح زمين رابراي ايجاد تعادل  كافي وجود آب ،تجربي
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Balance Wheel.40) ناميده استF

، نيروي جاذبه زمـين  حجم ياكاهش چنين در صورت هم 1
فـوق العـاده درجـه حـرارت      افزايشبه كاهش يا  ،شد و اين مي پراكندهزمين، در فضا  اتمسفر

 گشت. منجر مي
 دن حجم زمين هستند. اگـر حجـم زمـين، دو برابـر    تر ش نامطلوب كوچك هاي، پيامدهااين

هوا  شد كه اتمسفر اين مي ،و نتيجه تگش برابر مي آن نيز دو بود، نيروي جاذبه حجم فعلي آن 
و به سطح زمين  ودين كشيده شزمين قرار دارد، به پايسطح د مايل از پانص ارتفاع كه اكنون تا

اگـر  افـزايش يابـد.   پونـد   30تا  15مربع اينچ ر هر هوا بفشار  بسيار نزديك گردد و بدين سان،
 ضـخامت شـد و   ميآن يكصد و پنجاه برابر  نيروي جاذبهبود،  اندازه خورشيد بزرگ ه زمين ب
 ،مربعاينچ هر بر هوا  فشارو در نتيجه  يافت ميهوا از پانصد مايل به چهار مايل كاهش  اتمسفر

رشـد موجـودات زنـده غيـر ممكـن       العاده، نشو و نما و شد و در اثر اين فشار فوق يك تن مي
 شـد.  وزنش تا يكصد و پنجاه كيلـو اضـافه مـي    گشت. جانوري كه يك كيلو وزن داشت، مي

كرد و هرگونه حيات ذهني و فكري برايش  انسان تا حد يك مارمولك كاهش پيدا مي حجم
ميـزان  بـه   يشـديد  و ارتبـاط  نيـاز  بري هوشي در انسان، ميزان بهره. زيرا گشت غيرممكن مي

عصـبي بـا چنـين ويژگيهـايي، در كالبـدي بـا خصوصـيات        هاي  هتشر هاي عصبي دارد و تهشر
 شود. ت ميياف كنوني بشر

از  ،در قسـمت تحتـاني زمـين    در واقعاما در روي زمين قرار داريم، ظاهر ه بما، چند كه ره
هـا   انسـان  و در چهـار طـرف آن  اسـت  آويزان هستيم. زمين مانند توپي در فضا معلق  سر ناحيه

امالً در هستند. اگر كسي در كشور هندوستان روي زمين قـرار دارد، مـردم آمريكـا كـ     ساكن
رند. اگـر شخصـي در منطقـه جغرافيـايي آمريكـا اسـت، هندوسـتان كـامالً در         او قرار دابرابر 

سرعتي معـادل يـك    ؛ بلكه بازمين ثابت نيست همچنين قسمت تحتاني او قرار خواهد گرفت.
در هـا   انسـان  هزار مايل در ساعت همواره در حال گردش است. در چنين حالتي وضـعيت مـا  

يك دوچرخه قرار گرفته هايي است كه روي الست زهسطح زمين تقريباً مشابه با وضعيت سنگري
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. اما چنين به اطراف پرتاب گرددها  وسنگريزه سرعت تمام در حال حركت باشد و الستيك با
روي زمـين نگـاه    ما را در يـك تناسـب خـاص    ،كشش زمين ؟ زيرا فشار هوا و؛ چراشود نمي

فشـار هـوا نيـز    كشد و  ف خود ميرا به طر زمين تمام موجودات روي نيروي جاذبه،اند.  داشته
ار هوا از باال و كشـش زمـين   وجود دارد. اين فعل و انفعاالت دو طرفه، يعني فشاز باالهمواره 

 و ثابت كرده است.ما را در سطح كره زمين آويزان  ،يناز پاي
شش كيلو تشخيص داده شـده   حدود ،شود وارد مي هر اينچ مربعفشاري كه در اثر هوا بر 

كـه  مـن اسـت و از آنجـا     280برابر با  فشار هوا در جسم يك انسان ميانه قد تقريباً است. يعني
از هوا فشار كنيم و  حاطه كرده است، ما اين وزن را حس نميجسم ما را از چهار طرف ا ،هوا

كنـد. بـدليل احاطـه     شود. درست مانند اينكه انسـان در آب شـنا مـي    وارد ميبر بدن هر طرف 
 ب براي شنا كننده قابل درك نيست.دن، وزن واقعي آكردن آب به تمام ب

از باشـد، فوايـد ديگـري نيـز دارد كـه       اي از گازهاي مختلف مي ين هوا كه مجموعههمچن
 كنيم. در اين كتاب خودداري ميپرداختن به جزئيات و تفاصيل آن 

 اجسـام نسـبت بـه    ه ايـن نكتـه پـي بـرده بـود كـه      نيوتن در نتيجه مطالعه و پژوهش خـود بـ  
پاسخي براي علت اين كشش، عاجز مانده و گفته بود  ناما از يافت .نيروي جاذبه دارنديكديگر

 عاجز هستم.له ، از توجيه اين مسأمن كه:
ت بـزرگ  تن با اظهار اين مطلب از يـك واقعيـ  نيو«گويد:  ) ميWhiteheedد (يوايت ه

دهـد.   تـوجيهي ارائـه نمـي    براي ما بي روح است،طبيعت،  از آنجا كهپرده برداشته است. زيرا 
توجيهـات عقلـي و    تمـام همانگونه كه انسان مـرده از بيـان كـردن يـك مطلـب عـاجز اسـت.        

روح خـارج از   كائنات بيحكايت از اظهار يك مقصد دارند و هر گونه مقصدي در  ،منطقي
41F».تصور است

1 
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يـك   جهـان هسـتي تحـت فرمـان    اگـر  گـويم:   مي لف)، در ادامه گفته وايت هيد،بنده (مؤ
اسـت و ايـن    هدفمنـد جهـت دار و ، پس چرا گيتي، اينگونـه  اراده نيستباشعور و ذي موجود 

 وجود آمده است؟ه در آن ب چه زماني معنويت،
سـرعت هـزار مايـل     كشد. به تعبير ديگر زمين با ساعت طول مي 24حركت وضعي زمين، 

ضـعي  اگـر سـرعت حركـت و   در ساعت در محور خود در حال گردش اسـت. فـرض كنيـد    
تـر خواهنـد شـد.     يده برابـر طـوالن   ،روز ماو دويست مايل در ساعت باشد، آنگاه شب  زمين،

مانـد،   سـوزاند و آنچـه بـاقي مـي     و گياهان را مـي در روز درختان خورشيد گرمي بيش از حد 
منبـع حيـات و    ،د. خورشيدگرد موجودات مينابودي  است كه سببهاي طوالني  سردي شب

گراد است. فاصله آن با زمين تقريباً نـود  هزار درجه سانتي12طح آن حرارت س زندگي است و
فـوق   ،آوري برقرار است و براي زندگي  باشد. اين فاصله به نحو شگفت و سه ميليون مايل مي

، زمـين  نصـف شـود   يابد و بطور مثـال  . زيرا اگر اين فاصله كاهشباشد مي العاده حائز اهميت
خـودي خـود آتـش خواهـد گرفـت. اگـر فاصـله موجـود         بقدري گرم خواهد شد كه كاغذ ب

واهـد مانـد. اگـر بجـاي     زنـده نخ  ن سرد خواهد شد كه هيچ موجـودي دوبرابر شود، زمين چنا
اي از  به كوره ، آنگاه زمينداشت حرارت ميخورشيد  بود كه ده برابرديگري  خورشيد ستاره

 شد. آتش تبديل مي
وجود آمدن فصول به  ، موجباست. اين زاويه اي در فضا معلق هدرج 23 اي زاويهزمين با 

و زمينه باشد  ميچهارگانه است. در اثر همين زاويه بخش عمده زمين قابل سكونت و زندگي 
اي  درجـه  23 اي شده است. اگر زمين ايـن زاويـه  فراهم  درختان و گياهانسبز شدن و روييدن 

فـرو  همـواره در تـاريكي    بود، دو قطب، يعني قطب شـمال و جنـوب   نمي داشت و كج نميرا 
كردند و زمين يا از توده  درياها به طرف شمال و جنوب حركت مي رفته بودند. بخارهاي آب

بود. عالوه بر اين آثار منفـي ديگـري    گياه ميو شد يا كامالًَ صحرا و بي آب  برف پوشيده مي
 شد. غيرممكن ميكرد. در نتيجه، زندگي روي زمين  نيز بروز مي
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در چنين وضعيت مناسب و منظّمـي  بصورت اتوماتيك  خود به خود و ،ه مادهاين مسأله ك
 است؟!درآمده، تا چه حد غيرعقالني و نابخردانه 

اي از خورشيد اسـت و    زمين تكّه ، صحيح باشد كهدانشمندان علوم تجربي اگر اين تئوري
 خواهـد بـود  ن اي ،معني و مفهوم اين سخن دن خورشيد، زمين بوجود آمده است،با شكسته ش

يعني بوده است؛ با درجه حرارت خورشيد برابر  ،آن پيدايشدر آغاز زمين درجه حرارت كه 
به سـردي گراييـده اسـت.     به تدريج ،اين درجه حرارتسپس دوازده هزار درجه سانتيگراد و 

رت زمـين بـه   ممكن نيسـت مگـر اينكـه درجـه حـرا     و هيدروژن  اكسيژن تركيبگفتني است 
موجـب   ،ايـن دو گـاز   تركيب شرايطيگراد كاهش پيدا كند. در چنين ه سانتيچهار هزار درج

ي در سطح زمين و در فضـاي  ه است. در طي ساليان متمادي، دگرگونيهاي مهمآب شد ايجاد
به شكل و وضع موجود خـود در   ،زمين ،آن بوجود آمده تا اينكه حدود يك ميليون سال قبل

شـدند و يـك    پراكنـده اي زمين بودنـد، در خـأل   گازهايي كه در فضبخش عمده آمده است. 
موجـودات  بخش ديگـر توسـط   صورت آب درآمدند و ه بخش از آن گازها در اثر تركيب ب

صورت هوا در فضاي فعلـي وجـود دارد كـه    ه ب بخش نيزروي زمين جذب شده است و يك 
زمـين   ضـخامت هزارم ده، صـد برابـر  باشد. ضخامت اتمسـفر،   بيشتر آن اكسيژن و نيتروژن مي

هـوا از   و چـرا ميـزان  د؟ تمام گازها جـذب نشـدن  چرا شود كه  مي لذا اين پرسش مطرح. است
 ، درماند. اگـر زنـدگي   زنده نمي ،در هر دو صورت انسانآري؛ ؟ نگرديدمقدار موجود بيشتر 

رشد و نمـو  بازهم  ،گرفت مربع شكل مياينچ يك  بربه ميزان هزار پوند  اتمسفري يزير فشار
 شد. كنوني غيرممكن ميصورت ه ب انسان

به عنوان مـاده حيـاتي،   ، گاز اكسيژن ده برابر ضخامت كنوني، ضخيم بودزمين  هپوستاگر 
بـود، آنگـاه دي اكسـيد كـربن      مـي  ترعميق هاچنين اگر درياداشت. هم در فضاي ما وجود نمي

)CO2) و اكسيژن (O2گـر  شـد. ا  كرد و هيچگونه گياهي روي زمين سـبز نمـي   ) را جذب مي
جـو  كه روزانه بـه   بيست ميليون سنگ آسمانيبود،  مي وضعيت كنوني رقيقترزمين از  اتمسفر

افتادند.  كنيم، در هر قسمت زمين مي را مشاهده ميها  آن شبانگاهانو ما شوند  مي زمين داخل
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روي سـان   كننـد و بـدين   چهل مايل در ثانيـه حركـت مـي    سرعت شش تا سنگهاي آسماني با
نـود  سنگ آسماني كه  حركت. سرعت ندكرد مي نابودو سطح زمين را  ندوزاندس زمين را مي

ا  ب را فقط توسط حرارت خود از بين مي برابر سرعت گلوله است، موجودي مانند انسان رد. امـ
سـنگ  اين حمله آتشين را گرفته و ما را از آثـار نـامطلوب    يجلوناسب جو، ضخامت بسيار م

 بـا ضـخامت پرتوهـاي خورشـيدي    ت. ضـخامت هـوا كـامالً    شـته اسـ  در امان نگـاه دا  آسماني
)Actinic Rays ( كـه  رسـد   مـي  از اشعه خورشيد به زمينهمان مقدار برابر است و از اينرو

بـرد و ويتـامين    مـي  هـا را از بـين   كه بـاكتري درختان الزم است. همان مقداري براي گياهان و 
بسـيار   ،اهنگ با نيازهاي حيـات و زنـدگي  كامالً هم اين تناسبِ سازد. آري! مي الزم را فراهم

% درصـد آن نيتـروژن   78زمين مركب از شش نوع گـاز اسـت كـه     اتمسفرآور است.  شگفت
)N وجـود دارنـد. در اثـر    باشـد و سـاير گازهـا بـه ميـزان انـدكي        سيژن مـي % درصد اك21) و

اكسيژن برابر اسـت بـا   باشد. سهم  پوند مي 15مربع تقريباً برابر با اينچ هر  فشار هوا در اتمسفر،

 ايجـاد موجـب   ،شـده  در زمـين جـذب    ،سـاير اكسـيژن موجـود   مربع واينچ پوند در هر  3
10
8 

روي ن، تنها وسيله تنفس موجـودات زنـده   شود. اكسيژ سر زمين مي) آب در سرتاهشت دهم(
 .باشد مي قابل دريافت از هوا تنهازمين است و 

چگونه با هم تركيب شده و است كه اين گازهاي بسيار متحرك،  ال مطرحاكنون اين سؤ
ه مثالً اگر تناسـب اكسـيژن بـ   ند؟ ه ادر فضا باقي ماند هنگدر يك مقدار بسيار متناسب و هما

آتـش پـذيري و شـعله ور شـدن اشـياء       قابليـت بـود، آنگـاه    % يا بيش از اين مي50، %21جاي 
هـاي   با آتش گرفتن يك درخت، تمام جنگـل شد كه  ي زياد ميحده وجود در روي زمين بم

كـاهش  %10بـه  آن  ميزانچنين اگر شد. هم گرفت و به خاكستر مبدل مي مين آتش ميروي ز
اما  ؛دوهنگ شت قرنهاي بسيار متمادي با آن هما، ممكن بود كه زندگي بعد از گذشيافت مي

يز مانند سـاير اكسـيژن   كرد. اگر اكسيژن آزاد ن تمدن بشري به شكل كنوني پيشرفت نميقطعا 
 شد. دگي حيواني بطور كلي متوقف و غيرممكن ميشد، زن در زمين جذب مي
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هـاي مختلـف و    ) و گازهـاي كـربن در شـكل   co2دي اكسيد كربن ( ،اكسيژن، هيدروژن
روي همـين اصـل    ،دهنـد و زنـدگي   ترين عناصر حيـات را تشـكيل مـي    مهم ،ركبو ممستقل 

جمع شده باشند. يكي از  ها در ساير سيارهرد كه همة اين گازها استوار است و قطعاً امكان ندا
 گويد: شمندان علوم تجربي چنين ميدان

Science has no explanation to offer for the facts and to say it is 
accidental is to defy mathematics.  

 گفتن برابر اسـت بـا اينكـه   را اتفاقي ها  آن است و دانش از توجيه اين حقايق عاجز« :يعني
 ».به مبارزه طلبيده شود رياضيات

هـا   آن هاي متعددي وجود دارد كه هيچگونه تـوجيهي دربـاره   در دنياي ما حقايق و پديده
نقـش  هـا   آن توان ارائه داد جز اينكه بپذيريم كه يك ذهن و فكر برتر و واال در آفـرينش  نمي

 كامل را ايفا نموده است.
) از غلظـت بـرف   Densityغلظـتش ( اين است كـه   ،ي بسيار مهم آبها ويژگي يكي از
شـود. ايـن    مشخصي است كه بعد از منجمد شدن از وزن آن كاسته مي ماده ،آب ؛بيشتر است

و به همين دليل شناور شدن برف باشد  مي العاده حايز اهميت امر براي بقاء و دوام زندگي فوق
 نشيند و ها نمي ها و درياچه ق درياها، رودخانهروي سطح آب ممكن شده است. برف در اعما

شـود كـه درجـه حـرارت سـطح زيـرين آب،        شد. برف موجب مي رنه تمام آب منجمد ميگ
هـا و سـاير    سـت كـه مـاهي   ت اگاه داشته شود. بخـاطر همـين خصوصـي   باالتر از نقطه انجماد ن

صـورت مـانع در سـطح    ه برف كه بهاي  مانند. اليه زنده مي برفهاي  جانوران آبزي، زير اليه
 ،شـود. اگـر آب   آب مـي با فرارسيدن فصل بهار به تـدريج   ،ها قرار دارد آب درياها و درياچه

رگ و طاقـت فرسـايي مواجـه    هاي بـز مردم مناطق سرد با دشـواري  ،داشت يت را نماين خاصي
 شدند. مي

 ور يكا حملـه در آمر بلوطدرختان  ) بهEndothiaيا (بنام اندوث آفتيقرن بيستم،  در اوايل
شد و به سرعت به تمام جنگلهاي شاه بلوط سرايت كرد. بسياري از مردم كه درختان بلوط را 

ضايعه ديگر قابل جبران نيست و جـايگزين خـوبي   اين  :گفتند  رو به نابودي ديدند، با خود مي



 طلبد اسالم به مبارزه مي  82

 ت ون روزگـار هـيچ درخـت ديگـري بـه اهميـ      براي درخت شاه بلوط، پيدا نخواهد شد. تـا آ 
 قـرار ه بلوط در ساختمانهاي بسيار مجلّـل مـورد اسـتفاده    رسيد. چوب شا ش شاه بلوط نميارز

يا كاربردهــاي ديگــري نيــز داشــت. در اواخـر قــرن نــوزدهم كــه بيمــاري انــدوث و  گرفــت مـي 
)Endothiaر ميا اين درخـت  شد ) وارد آسيا شد، شاه بلوط، پادشاه درختان جنگ تصو؛ ام

 سته است.ها رخت بر بلاكنون از جنگ
) بـراي  tulip Treesدرختـان ديگـري (   گويـا ديري نگذشت كه اين خأل پر شـد.   آري!

اين درخت عضو  ،بودند. قبل از نابود شدن شاه بلوط موقعيتيرشد و نمو خود در انتظار چنين 
رشد و نمو بسيار اندكي داشت. اما اكنون فقدان شاه بلـوط و از بـين    ها بود و  بي ارزش جنگل

انـد.   زيرا اكنون درختان ديگري جاي آن را گرفته ؛آن براي كسي ناراحت كننده نيسترفتن 
ا در طول، در سـال رشـد دارنـد.    نچ در عرض و شش پياندازه يك اه ب ،اين درختان جايگزين

 كه كاربرد زيادي دارد.آيد  دست ميه ارزشي از اين درختان بچوبهاي بسيار با
نوعي درختچـه كاشـتند.   هاي زراعي  ظور حصار كردن زمينمنه در قرن بيستم در استراليا ب

هـاي گيـاه خـوار نداشـت و بـا سـرعت        هـا و كـرم   هيچ دشمني، در ميان حشـره اين درختچه، 
و بـه   پوشـاند را انگلسـتان  بـه وسـعت   اي  منطقـه حتي در مدت كوتـاهي   ؛العاده رشد كرد فوق

هـيچ سـعي و   و  نـابود سـاخت   را داخل شهرها و روستاها سـرايت كـرد و مـزارع و كشـتزارها    
تالشي براي از بين بردن آن مفيد واقع نشد. اين درخت كه به زبان هندي (ناگ پهنـي) گفتـه   

شود، مانند يك لشكر بر جنگلهاي اسـتراليا مسـلّط شـد و هـيچ نيرويـي نتوانسـت در برابـر         مي
شكل و حـلّ ايـن   براي رفع اين م ،سر دنياجانورشناسان سرا بايستد. باالخرهقدرت تخريبي آن 

اي را پيـدا كردنـد كـه تنهـا      حشـره  ،بسـيار معضل به جستجو و كاوش پرداختند. بعد از تالش 
بود. اين حشره با خوردن آن به زندگي خود ادامه » ناگ پهني«همان درخت  ،وسيله تغذيه آن

چـه تمـام، نسـل خـود را     كرد. اين حشره با سرعت هر ديگري تغذيه نميداد و از هيچ چيز  مي
حشـره  نداشت. اين  ، وجودداد و در سرزمين استراليا دشمني كه آن را از بين ببرد گسترش مي

تسـخير بـه مبـارزه برخاسـت و گسـترش بـي رويـه آن را        در استراليا با اين درختچـه غيرقابـل   
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شكل بزرگ خاتمه يافت. آيا ايـن نظـم و تـوازن در سيسـتم     ممتوقف كرد و بدين ترتيب اين 
بدون يك برنامـه مـنظم    ،و اين تدبير بس بزرگ) Checks and Balances( جهان هستي

 آيد؟ خود بوجود ميه خود ب ،و بااراده و بدون يك فكر و ذهن توانا

 قوانين مسلّم رياضي:
 ط شـگفت آوري در فعـل و انفعـاالت طبيعـت و جهـان هسـتي وجـود دارد.       اضـب ان نظم و

ت   بلك ؛منظم و بي ربط نيستغير، حركت هيچ ماده جامدي نـي تبعيـه از قوانين مشخص و معي
تلفـظ شـود، مفهـوم مشخصـي از آن      كـه آب در هر زمان و در هر نقطـه جهـان    واژهكند.  مي

 .باشـد  مـي  % آن اكسيژن9/88% درصد آن هيدروژن و 1/11كه شود. يعني تركيبي  فهميده مي
 بـدون  نـد و ك بـدون آنكـه وارد آزمايشـگاه شـود و ليـوان آب را گـرم       دانشمند علوم تجربي 

شرط ه گراد است، بكه نقطه جوش آب يكصد درجه سانتي تواند بگويد دماسنج مي استفاده از
ميليمتر باشد. اگر فشار هـوا كمتـر    760) برابر  Atmospheric Pressureاينكه فشار هوا (

 انـرژي بخار تبديل كند،  به باشد براي ايجاد چنين حرارتي كه ذرات و اجزاي تركيبي آب را
. اگـر فشـار   شود مي از صد درجهكمتر ري در كار خواهد بود و بدين ترتيب نقطه جوش كمت
ه د. ايـن تجربـه بـ   يابـ  افـزايش مـي   نسـبت نقطه جوش نيز بـه همـين    ،ميليمتر بيشتر باشد 760از 

تـوان گفـت كـه نقطـه جـوش آب چقـدر        اي مورد آزمايش قرار گرفته كه از قبـل مـي   اندازه
هاي  بود، تحقيقات و پژوهش مندي در فعل و انفعاالت طبيعت نمياست؟ اگر اين نظم و قانون

زيـرا در آن صـورت صـرفاًَ اتفاقـات در دنيـا حـاكم        ؛شـدند  مـي  ييفاقـد هرگونـه مبنـا    ،عملي
در فـالن  يش بيني كنند كه شد كه چنين پ شدند و براي دانشمندان علوم تجربي ممكن نمي مي

 ن نتيجه بدست خواهد آمد.لمي، فالشرايط و با بكارگرفتن فالن روش ع

 تناوب عناصر:
عناصر است. يك اي بودن  و دوره تناوبيكند،  شيمي مشاهده مي نوآموزآنچه را كه يك 

 جدول را درعناصر مختلف  ،اساس اتم برپيش صد سال  كارشناس شيمي روسيه بنام مندليف
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وجـود كشـف   تمـام عناصـر م  تا آن زمـان  ) مرتب كرد. periodic chance( ي عناصرتناوب
هـا طبـق    اين جـدول خـالي بودنـد. كليـه عناصـر در ايـن نقشـه        هاي ازخانهبسياري و  نشده بود

هـاي اتمـي،    شدند. منظور از شـماره  خود درج ميه هاي مخصوص ب هاي اتمي در گروه شماره
) است كـه در مركـز اتـم وجـود دارنـد. همـين       protonsتعداد همان بارهاي مثبت پروتون (

در مركـز  هـاي يـك عنصـر و عنصـر ديگـري هسـتند.        ق و تفـاوت ميـان اتـم   تعداد موجب فر
ترين عنصر است، يك پروتون وجـود دارد. سـاختن دو جـدول از عناصـر      هيدروژن كه ساده

م از اين جهت ممكن است كه يك اصل رياضي به نحو مختلف در هيليم و سه جدول در ليتي
توان  ظم و ترتيب ميبهتري براي اين ن آن كارفرما است. چه نمونه و الگويشگفت آوري در 

گانـه آن بعمـل    هاي هفده و يك صرفاً بدليل پروتون ارائه داد كه شناخت عنصر شماره يكصد
) گفته Periodic chanceقانون اتفاق تناوبي ( ،آور . اين نظم و انضباط شگفتاست آمده
قطعـاً مقتضـي    ي،و قـانون ) نام دارد. هر نقشه periodic Lawبلكه ضابطه تناوبي ( ؛شود نمي

ش اين ياخدا را قبول نكند، معن ،اگر دانشكه ساز است. واقعيت اين است  يك ناظم و قانون
 رد كرده است.حتمي تحقيقات خود را  است كه دانش بخشي از نتايج

يـك پـيش    ،شود كه در فالن تاريخ كسوف يا خسوف رخ خواهد داد. ايـن  مي زياد گفته
يقـين دارنـد كـه بـه     يا گمان باشد؛ بلكه دانشمندان نجـوم،  مبتني بر قياس كه صرفاً نيست بيني 

وقتـي بـه   رويدادي، يقيني است. بروز چنين  ،شمسي منظومهسيستم گردشي موجود در  خاطر
كنند.  ت ميكه از يك نظم خاص تبعي هاي بي شماري را خواهيم ديد آسمان نگاه كنيم ستاره

هـاي بزرگـي كـه در ايـن      ز قرون بسـيار متمـادي تـوپ   اين امر موجب حيرت ما خواهد شد. ا
ورهاي خود در مح ند و، در يك مسير معين در حال گردشفضاي بسيط آويزان و معلق هستند

بوجـود  هـا   آن وقـوع حـوادثي كـه از   و زمان كه محل  هستندگردش در ي با چنان نظم و قانون
فت اسـت. نظـم و قـانون شـگ    ي بين از صدها سال قبل بطور كامل و صحيح قابل پيش ،آيند مي

چنــان اي گســترده در فضــاي بســيط، هــ آب تــا ســتارهذرات كوچــك آور فعــل و انفعــاالت 
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ه تـدوين ضـابطه و قـانون    تـوانيم براسـاس آن بـ    راحتي مـي ه هماهنگ و يكنواخت است كه ب
 بپردازيم.

ي ، تئـور نظريه نيوتن، مبتني بر گردش افالك بود؛ بـر همـين اسـاس دو تـن از دانشـمندان     
بـود. از اينـرو رصـدخانه بـرلين در     نشده شناخته  زمانرا ارائه دادند كه در آن اي  وجود سياره

را رصد كرد كه دو دانشمند، به آن اشاره كـرده  اي  م همان ناحيه1864يكي از شبهاي سپتامبر 
 ناميم. مي انجاميد كه ما، امروز آن را نپتوناي  بودند؛ اين امر، به اكتشاف سياره

 هاي حكيمانه هستي: ويژگي
شـده   نهـاده اين اسـت كـه امكانـاتي در آن     ،كائنات هدفمند بودند حكمت و ابعا ي ازيك

بـرداري كنـد.    تواند در آن تصرف نموده، به نفـع خـود آن بهـره    نياز ميكه انسان در صورت 
ژن تـرو ني ،شـيميايي  عالوه بر اين در بسياري از اشياي باشد. % مي78 مثالً نسبت نيتروژن در هوا

اسـتفاده   . نباتـات و گياهـان از همـين نيتـروژن    شـود  مـي  وجود دارد كه نيتروژن مركب ناميده
شـود. اگـر ايـن نيتـروژن      مين مـي أاز نباتات تـ  انسان نيتروژن مورد نياز كنند و بخش عمده مي

 ر حيوانات از گرسنگي خواهند مرد.نباشد، بشر و ساي
شود: يكي تجزيه ميكروبي؛ در ايـن   مي زيهنيتروژن موجود در خاك، فقط با دو روش تج

شـوند و نيتـروژن هـوا را     مـي  مـل وارد ع ،روش ميكروبهاي موجود در نزديكي ريشه درخـت 
سـبز  اي  دانـه  ، هيچنگردداگر اين نيتروژن با خاك آميخته  سازند؛ مي گرفته و نيتروژن مركب

وژن مركـب در زمـين   ن نيتـر ند، بخشـي از ايـ  شـو  خشك مـي نباتات و گياهان  شود. وقتي نمي
 ماند. مي

. وسيله رعد و برق در هنگام بارنـدگي اسـت  ه بگيرد،  نيتروژن مي ،كه زمين ديگريروش 
ه بـ آن را نيتـروژن آميختـه،    مقداري از اكسيژن را بـا ، زند مي رعد و برق در آسمان هر بار كه
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ه راحتـي بـ  ه كه بـ كند. بدين ترتيب مقدار نيتريت نيتروژن  وسيله قطرات باران داخل زمين مي
42Fباشد. برابر ميپوند نيتريت سديم  3 با معادل پنج پوند در هكتار است و ،آيد دست مي

1 
زمينـي  نيتـروژن  به همين خاطر  گيرد؛ مي توليد نيتروژن در اين دو روش به كندي صورت

هـا را   ست كـه كشـاورزان زمـين   يابد. اينجا پايان ميبدون آيش بندي در آن زراعت شود، كه 
 دليل كاشته كه بابتداي قرن بيستم درست در  كنند. جاي بسي شگفت است كه و رو ميزير 

ن، آينـده اقتصـادي   شـد و انسـا   كمبود نيتـروژن احسـاس    ،انبوه جمعيتبه خاطر و  و كار زياد
توان بـه   با استفاده از هوا ميصورت مصنوعي و ه بي كشف شد كه روشديد،  خود را تاريك 

ي سـاختن نيتـروژن مركـب انجـام     ي كـه بـرا  هـاي  تـالش  ت. يكـي از وژن مركب دست يافنيتر
 بـه نيتـروژن مركـب دسـت يافـت. يكـي از      مصـنوعي  صـورت  ه بـ تـوان  بكـه   بود، اين گرفت

، اين بود كه بتوان بصـورت مصـنوعي در   ي ساختن نيتروژن مركب ارائه شدكه برا تئوريهايي
عـد و بـرق در هـوا، نيرويـي معـادل      شود كه براي توليد ر هوا رعد و برق ايجاد كرد. گفته مي

ار بسيار اندكي نيتـروژن  مقداشاره شد،   و چنانكه قبالًاست نياز  تقريباً سيصد هزار هارس پاور
پـا را يـك قـدم فراتـر گذاشـته       به عنوان نعمت و موهبـت الهـي،  عقل  دست آمد. اما اينكه ب

كشف كرده است كـه ايـن   هايي را  روشانسان، پس از گذشت ده هزار سال از تاريخ، است. 
ايـن   توليـد الزم بـراي   توانـايي  ،انسان بدين سانتوان به كود تبديل كرد و  گاز نيتروژن را مي
 زنـده مانـدن بـدون آن مشـكل    بدسـت آورده اسـت كـه    غذاي خود را از جزء جدايي ناپذير 

سـتين  كه انسان براي نخيك مسأله فوق العاده حيرت انگيز و شگفت آور است  ،. اينباشد مي
 . ايـن گرديـد حل معضل كمبـود مـواد غـذايي     موفق به ،شديددر عين نياز بار در تاريخ زمين 

 در همان زمان قابل پيش بيني بود.كه وقوع آن  معضل درست در زماني برطرف گرديد
آنچـه كـه   اي از حكمت و معنويت در جهان هستي وجـود دارد. قطعـاً    ابعاد بسيار گسترده
باشد كه بايد به ما نشان دهـد؛ بـه    مي حديبه مراتب كمتر از  ،داده استدانش بشر به ما نشان 

قـدري  ه بـ  هـا،  ناشـناخته كـه بايـد بشناسـيم.     چيزي استبه مراتب كمتر از  عبارتي شناخت ما،

                                                           
1- Lyon Buckman and Brady, The Nature and Properties of Soils. 
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 قطور و بزرگ كتابيفهرستي به بزرگي اكتفا شود، ها  آن كه اگر صرفاًَ به ذكر عناوينزيادند 
الهي به هـر  هاي نعمتها باقي خواهد ماند. خشي از عناوين و فهرستببازهم  و دست خواهد شدر

ناقص و ناتمام است. بـه هـر ميـزان كـه بـا قلـم و        ياظهاراظهار گردد، به زبان بشر  طريقي كه
همچنـان  ايـن احسـاس   بـازهم   هاي پروردگار پرداخته شـود، زبان به شرح و ذكر جزئيات نعمت

. ايـم  را نـام بـرده  هـا   آن فقـط بخشـي از  بلكه ان نكرده ايم؛ ، نعمتها را بيكه ماباقي خواهد ماند 
بـه نحـوي بـه نوشـتن     ها  انسان شوند و تمام گيتي كشف اسراراست كه اگر تمام  اين ،تواقعي

هستي كمك بگيرند، بـازهم از شـرح و بسـط     از تمام ابزار موجود در جهان وند مشغول گرد
 د بود:ناتوان و عاجز خواهنهاي جهان هستي  كامل حكمت

﴿               

  ﴾ ]:اگر تمام درختاني كه روي زمين هستند، قلم شوند و دريا «يعني:  ]27 لقمان

د) و هفت دريا كمك اين دريا شود (و با آن مخلوقات خدا يادداشت (براي آن مركب گرد
 .»گيرند نمي خشكد، ولي) مخلوقات خدا پايان مي شكنند و مركب مي ها گردند، قلم

﴿               

   ﴾ ]بگو: اگر دريا (براي شمارش و نگارش «يعني:  ]109 كهف:ال

 هاي) موجودات (جهان هستي) پروردگارم، جوهر شود، دريا پايان صفات و ويژگي
پذيرد، پيش از آنكه (نگارش اسرار هستي) موجودات پروردگارم پايان يابد؛ هرچند هم  مي

 .»به عنوان كمك بدان بيفزاييم ان آن دريا راهمس
اي از كائنات را مطالعه نموده است، بدون ترديد اعتـراف خواهـد كـرد كـه      هكسي كه ذر

را واقعـا حقيقـت بزرگـي    و  باشد مي خالي از هرگونه اغراق و مبالغه خداي متعال،اين فرموده 
 ت.با زباني بسيار ساده تبيين نموده اس

 باشد؟ مي است يا از روي حكمت نظم جهان، اتفاقي
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در را كـه بخشـي از آن   العادة جهان هسـتي   فوقشگفت آور و حكمت نظم  مخالفان دين،
آنـان بـه    وچـك نگـاه ك از اينرو كنند.  صفحات گذشته بيان گرديد، به نحوي ديگر توجيه مي

هـدايت  خالق هسـتي  را به طرف ها  آن افتد و وجدان مسخ شده، سوي هيچ مدبر و ناظمي نمي
 دانند.! مييك اتفاق فقط بلكه همه و همه را  ؛كند نمي

 كليـدهاي سـال   ونهـا تحرير نشسته و ميلي شش ميمون، پشت ماشيناگر «گويد:  مي هكسلي
ي نظم ها، آن يان انبوه كاغذهاي سياه شدهدر مكه نهايتاً  روي ماشين را فشار دهند، بعيد نيست

ن اسـت در  ممكـ  ) نوشته شود. به همين صـورت Sonnetشكسپير(هاي  همانند اشعار و نوشته
 43F1.»ل گرفته باشد، اين جهان هستي شكمدت ميلياردها سالدر كورانه ماده اثر گردش كور
 يك از علوم بشـري، ي است. زيرا هيچ ايپوچ و بي معنكامالً سخن  ،اين سخنبدون شك 

 جهـان هسـتي،   ونهمچـ اي  پديـده تاكنون از چنين اتفاقي خبر نـداده اسـت كـه در نتيجـه آن     
 ،درباره بعضي از اتفاقات ،ما آري!وجود آمده باشد. ه عظمت، جهت دار و مستقل ببا اينگونه

ريزد  ) روي گل سفيد ميpollenسرخ ( هنگام وزش باد، گردهاي گل. مثالً داريم اطالعاتي
و  فقط يك حادثـه جزئـي   انتورا بچنين اتفاقي  شايد. شكفد مي در نتيجه گلهاي قرمز رنگ و

جهـان  اما وجود گل با اين چرخه توليدمثل و ارتباط شگفت انگيز آن با . دكراستثنايي قلمداد 
بـا  » حادثه اتفاقي«واژه ممكن است چند . هرتوان اتفاقي و پيامد وزش باد دانست نمي را هستي

اعتبار اينكـه توجيـه گـر جهـان هسـتي باشـد، سـخني        ه ، اما بتوجيه گردد يك مصداق جزئي
) Accidentوجود زندگي در اثر حادثه (« ين:دوقول پروفسور اه غو و بيهوده است. بل كامالً
ه اين است كه انفجاري در چاپخانه رخ دهد و در اثر آن لغت نامه بسيار بزرگي خـود بـ   مانند

44F».خود نوشته شود

2 
ي ، سـخن رخـدادي اتفـاقي اسـت    برخي ايـن توجيـه را كـه پيـدايش جهـان هسـتي، صـرفاً       

بـا  مطـابق  ديدگاه سرجيمز، پيدايش اتفاقي جهـان هسـتي،   بلكه بنابر نظر و  دانند؛ مين ي،معن بي

                                                           
1- The Mysterious Universe, PP. 3-4. 
2- The Evidence of God, P.174 
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45Fاسـت. ) Purely Mathematical Laws of Chance(قـوانين رياضـي    محاسـبات و 

1 
 نويسد: يكي از نويسندگان چنين مي

ارزشـمند رياضـي   بلكـه يـك نظريـه     ؛) فقط يك فرضيه نيستchance(يا احتمالاتفاق «
ايـن  قطعـي مقـدور نباشـد.     شود كـه اطالعـات دقيـق و    مواردي از آن استفاده ميدر  است كه

دسـت آوريـم كـه    ه بـ  ا از احتمـال ر امكان براي ما وجود دارد كه قواعـد، اصـول و ضـوابطي   
اي  ويژهوقوع حادثه  احتمال. تشخيص دهيم نادرسترا از  درست ،به آسانيبتوانيم توسط آن 

صورت اتفاقي ه بروز آن بتا چه حد امكان  و گفت: مين زدتخ درستبا محاسبات  توان مي را
46F».ممكن است

2 

ش سيستم كنش و واكن ووجود آمده ه خود در كائنات به خود باگر فرض كنيم كه ماده، 
بـازهم   -هـا اساسـي ندارنـد    كـه ايـن فرضـيه    هرچنـد  -خودي خود در آن شروع شده استه ب

 بر اساس خود قوانين احتمال، وجود احتماليزيرا  .را اتفاقي بدانيمكائنات توانيم پيدايش  نمي
بـدين سـان خـود قـانون احتمـال در علـم رياضـيات،        و  برد مي ا زير سؤال، اين احتمال رديگر

 انـدازه نسـبي  مـر و  است كـه ع  داده نشان ،كند. زيرا دانش مي اتفاقي بودن نظام كائنات را رد
 ،»احتمـال قـانون  «بـر حسـب    نشـان داده،  كه دانشاي  اندازهو  . عمردنياي موجود چقدر است

 دنياي موجود واقعاً ناكافي است. وجود آمدنه براي ب
 ،يب خود گذاشـته را در جها  آن سپس اگر ده سكه را از يك تا ده عالمت گذاري كرده،

را از يك تا ده به همـان ترتيـب   ها  آن زنيد تا خوب مخلوط شوند و بعد سعي كنيد كهبهم ه ب
دسـت شـما   ه بـ در دفعه اول سـكه شـماره يـك،    كه  احتمالاين  ،وريدبيرون بياقبلي، از جيب 

 %1دسـت شـما بيفتنـد،    ه كـه شـماره يـك و دو بـه ترتيـب بـ       احتمـال % است و ايـن  10بيفتد، 
يـك هـزارم،    و سه به ترتيب در دسـت شـما بيفتنـد،   كه شماره يك، دو  احتمالاين  باشد؛ مي

شماره يك دو، سه و چهار به ترتيب در دسـت شـما   كه  احتماليعني يك در هزار است. اين 

                                                           
1-The Mysterious Universe, PP. 3. 
2- The Evidence of God, P.23 
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هـا بـه ترتيـب در دسـت      تمام سكه ،كه از يك تا ده احتمالبيفتند، يك در ده هزار است. اين 
 نويسد: از نقل اين مثال مي پسن سي. كريسي مارباشد مي شما بيفتد، يكي در ده ميليارد

در برابـر   احتمـاالت كـه تعـداد    تـا روشـن شـود    كرديمارائه  خاطر را بديناين مثال ساده «
 47F1.»تعداد حوادث چقدر زياد است

چه همـه زمـان بكـار    وجود آمده باشد، ه در اثر اتفاق بچيز، اكنون مقايسه كنيد، اگر همه 
 ،هـا  سـلول  هـر يـك از ايـن    انـد.  تشـكيل شـده  ي زنـده  ها سلول از. موجودات زنده رفته است!

) مـورد مطالعـه   Cytologyر بافت شناسي (فوق العاده پيچيده و كوچك است كه دتركيبي 
رود، پـروتئين   بكـار مـي   هـا  سـلول  اجزايي كه در تعمير و بازسازي ايـن  يكي از گيرد. قرار مي

آيـد: كـربن،    وجود ميه پنج عنصر ب تركيبيك تركيب شيميايي است كه از  ،است. پروتئين
تمل بـر چهـل هـزار اتـم     پـروتئين تقريبـاً مشـ   مولكـول  اكسيژن و گوگرد.  ،هيدروژن، نيتروژن

)Atoms.است ( 
 ند.تمرتـب پراكنـده هسـ   صـورت غير ه حدود بيش از يكصد عنصر شيميايي در كائنـات بـ  

 در قانون احتمال مصداق شود كه چه ميزان از تركيب اين عناصر، مي اينك اين پرسش مطرح
بـا هـم    و چنـان  وديگري درسـت شـ  د مادهعنصر،  چندينمرتب انبوه غيريابد تا از تركيب  مي

تـوان   مـي  ؟وجود آيـد ه ب) پروتئيني Moleculeيك مولكول (خود بخود ند كه گردآميخته 
 كرد.محاسبه را عمل  براي انجام اينالزم  و مدت زمان ه مورد نيازمقدار ماددر اين برآيند 
را محاسـبه نمـوده و بـه     اين احتمـال ، چارلز ياگين نام پروفسوره يسي بئدان سويك رياضي

بـه  باشـد.   ده بـه تـوان يكصـد و شصـت مـي      احتمـالي، رسيده است كه امكان چنين  اين نتيجه
به آن اضـافه گـردد؛ عـددي كـه در      صفره يكصد و شصت كباشد  ميده عبارتي برابر با عدد 

گنجد! نمي ،قابل فهم و شمارش چارچوب زبان و اعداد 

                                                           
1- Man does not Stand Alone, P. 17. 
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ميلياردهـا برابـر   بـيش از   مواديصورت اتفاقي، ه وجود آمدن يك مولكول به فقط براي ب
تكان داده شود، امكان و ده شيك جا همه اين مواد، اگر مورد نياز است. دنيا در موجود  مواد

 كن خواهد بود.سال مم )243ده به توان ( 10 243رسيدن به نتيجه مطلوب بعد از 
. تشـكيل شـده اسـت    )Amino-Acidsنواسيدها (يمآبسيار طوالني هاي  حلقهپروتئين از 

كند. اگر  هم متصل مي هرا بها  حلقهروشي است كه اين يز در تركيبهاي پروتئيني، مهمترين چ
به  ،باشدگي دو دوام زن وسيله بقاآنكه جاي ه ، بتركيب شوديك روش نابرابر  اب مولكولاين 

) پس از محاسـبه  G.B.Leathes( ليتز . پروفسورگردد مي تبديل مهلك و نابود كننده سمي
 گويد: دقيق مي

 و تركيـب جـا  يك هاي مختلـف و بـي شـماري   بـه روشـ   ،تركيبي يك پروتئين ساده عناصر
طـور اتفـاقي بـا    ه اين همه عناصر تركيبي پروتئين با اين همه شيوه، بكه اين احتمال د. گرد مي

هم تركيب شده باشند تا يك مولكول پروتئيني مشتمل بر چهل هزار از اجـزاي تركيبـي پـنج    
 است.بكلي غيرممكن عنصر مذكور به وجود بيايد، 

گفتني است: قانون احتمال در رياضي، بدين معنا نيست كه حتما پديده مورد انتظار مـا بـه   
از فعـل و انفعـاالت، احتمـال    اي  وقوع خواهد پيوست؛ بلكه بدين معناست كه بـا وجـود پـاره   

ن باشـد و حتـي ايـ    نمـي  بـروز پديـده، قطعـي   بـازهم   پيدايش پديده مورد انتظار وجـود دارد و 
 احتمال وجود دارد كه هيچ اتفاقي هم نيفتد.

، از اينـرو  در آن زنـدگي و حيـات وجـود نـدارد     اسـت كـه   مولكولي ،پروتئين كه از آنجا
در آن بوجـود  گيـرد، حـرارت و گرمـي زنـدگي      مـي  سـلول قـرار   واز اينكـه جـز   پس چگونه

پاسخي در توجيه  و مخالفان دين، هيچ شود ال در اين توجيه ديده نميؤآيد؟ جواب اين س مي
 اين پرسش ندارند.

ای  گسـترده  أله بحـث )، پيرامـون ايـن مسـ   Le Cotme de Nouy( لي.كوتم.دي. نواي

، مقدار و گستردگي مـاده  احتمالياين است كه براي ظهور چنين  ش،خالصه بحثنموده است.
ه بزرگي و ببراي اين منظور جهاني ست. ها و محاسبات ما بيشتر از تخمينبه مراتب  ،مورد نياز
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است. اين حجم، از حجم دنياي موجود به وسعت ده به توان هشتاد و دو سال نوري مورد نياز 
رسد.  دورترين كهكشان در ظرف چند ميليون سال نوري به ما مي نورمراتب بيشتر است. زيرا 

بـراي ايـن    جهاني به گستردگي آنچه در نظريه انيشتن آمده نيـز : كه اين سخن اين است نتيجه
ي، ماده را با سرعت پانصد تريليون در كائنات فرض در ايناگر عمل قطعاً ناكافي است. بازهم 

، آنگاه اين امكان بوجـود  ثانيه، در مدت ده به توان دويست و چهل و سه به حركت درآوريم
مـدت  . يـد بياصـورت اتفـاقي بوجـود    ه بـ حيات بخش  يكول پروتئينخواهد آمد كه يك مول

اظهـارات   بنـا بـر   .اي اين كار، برابر است با ده به توان دويست و چهل و سـه بر مورد نياز زمان
گـذرد و شـروع زنـدگي در كـره زمـين       بيش از دو ميليون سـال نمـي  از عمر زمين نواي، ي.د

 ه است.بودحدود يك ميليون سال قبل، 
ده اسـت و طبـق   نمـو و تالش فراواني  اگر چه براي معلوم كردن عمر كائنات سعي ،دانش

گـردد، امـا    پـيش برمـي  پنجاه ميليـارد سـال    بهكائنات عمر هارات دانشمندان علوم تجربي، اظ
وجود آمـدن يـك مولكـول پروتئينـي مـورد نيـاز بصـورت        ه اين عمر طوالني نيز براي ب قطعاً

، بطـور قطعـي اظهـار نظـر شـده و بـر اسـاس نظريـه         عمر زمـين  در موردناكافي است.  ،اتفاقي
اي از خورشيد است كـه در اثـر كشـش يـك سـتاره بـزرگ از        قطعه ،، زميندانشمندان نجوم

ماننـد   ،در فضـا شـروع بـه گـردش نمـوده اسـت. در آن روزگـار زمـين        و خورشيد جدا شده 
بـه تـدريج    سـپس . در آن غيرممكن بود حيات و زندگي خورشيد يك جسم شعله ور بود كه

 گشت.ي در آن آغاز زندگ و پس از دوران يخبندان،و منجمد شد.  نهادرو به سردي 
، بهتـرين روش  ؛، قابل تشـخيص اسـت  هاي متعدد روشبا  دوران يخبندانعمر زمين بعد از 

دسـت آمـده اسـت.    ه ) بـ Radio-Active Elementsديواكتيـو ( عناصـر را  كشفاز  پس
 شـوند  اساس يك تناسب ويـژه خـارج مـي    عناصر راديواكتيوي براز الكتريكي  يذراتهمواره 

)Disintegration( .و  يابـد  مـي  كـاهش  بدين ترتيب ذرات الكتريكي عناصر راديواكتيوي
صـر  اعن ي ازشـوند. اورانيـوم يكـ    تبـديل مـي   اكتيـو ناصر بـه تـدريج بـه فلـزات غيرراديو    اين ع

 ،يك تناسب مخصـوص و معـين   و بر اساس راديواكتيوي است كه در اثر انتشار و پراكندگي
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كتريكـي عناصـر راديواكتيـو، در تمـام شـرايط      تناسـب كـاهش ذرات ال   .شود  به فلز تبديل مي
 توان نتيجه گرفت كه سرعت دگرگـوني اورانيـوم مشـخص و ثابـت     مي از اينرو. يكسان است

 باشد. مي
كـه   نيسـت  يدر اين ترديدد و شو هاي بزرگ و سخت ديده مي ي سنگاورانيوم در البال

 يافـت اه اورانيوم، سـرب نيـز   . همردر اين سنگها وجود داشته است دوران يخبنداناز  اورانيوم
مشكل اسـت.  ، وجود آمدهه ، از انتشار اورانيوم بهااين سرب تمامكه پذيرش اين پندار شود.  مي
در مورد توان  مي تر است. لذا ها اندكي سبكيد شده از اورانيوم، از ساير سربكه سرب تولچرا

ا خيـر؟ بـدين ترتيـب بـه     از اورانيوم درست شده است ي آياكه  اظهار نظر كردهر قطعه سرب 
جهـت   از آنو  گيري كـرد  اندازهرا ها  مدت انتشار اورانيوم موجود در صخرهتوان  روشني مي

انجمـاد صـخره را نيـز     زمـان توان  كه اورانيوم از دوران انجماد صخره، در آن وجود دارد، مي
چهارصـد  و  دهند كه حداقل يك هزار ها نشان مي گيري ها و اندازه . اين تخميننمودمشخص 

بـر  مبتني بر مطالعات انجام گرفته  ،محاسباتها گذشته است. اين  ميليون سال از انجماد صخره
هـاي روي زمـين هسـتند.     ما از قديمي ترين صخره دانش بر اساسهايي است كه  روي صخره

قـراين و   سـاير  دو برابـر يـا سـه برابـر. امـا      ود زمين، بيش از اين باشد. مثالًممكن است عمر خ
 كننـد. چنانچـه   يد نمـي أيرا ت يمعمولغير هاي و تخمين محاسبات اين، موجود در زمينشواهد 

48Fاست.تخمين زده ميليون سال را دو  عمر متوسط زمين ،نوسوليپروفسور 

1 
وجود آمدن يـك مولكـول پروتئينـي بصـورت اتفـاقي بـيش از       ه وقتي براي ببدون ترديد 

زنـده و داراي   نـوع حيـوان   انهـزار چگونه  پساست، نياز  ،سال 10000000000000000000
شـمار و نـر و    و حيوانات و گياهـان بـي   هوجود آمده روي زمين بانواع نباتات در  نيزجسم و 

) ضـمن  Patauپـاتو( ؟ پراكنده شده انـد  دريا و خشكيو در  گشته پديداراي از هر قسم  ماده
، يعني تبديل يـك  موجود نوعاتفاقي در دگرگوني براي گفته است كه  ،نظريه تكاملبررسي 

                                                           
1- Limitations of Science, P. 78. 
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چه مـدت   خود بسنجيد كهاكنون  49F1.الزم است ديگر، سپري شدن يك ميليون نسل نوع به نوع
حيواني مانند اسب تبديل شده به سگ، نظريه تكامل، محاسبه پاتو و زماني الزم است تا بنا بر 

 ؟!باشد
رسـد   مـي  نظـر ه درست ب ،كريدر.بي، مارلين.مند آمريكايينشاظهارات دابدين سان  !آري

 كه:
بـر يـك    صورت اتفاقي، بناه ب پيدايش يك پديدهامكان جمع شدن كليه عوامل ضروري «

50F».مترادف با نبودن چنين چيزي است ،از ديدگاه محاسبات رياضي ،تناسب صحيح

2 
از آن جهت اين بحث را به درازا كشانديم كه نادرستي اين پندار را روشن كنـيم كـه دنيـا    

بـه  توانـد   مـي ) Atomرنه در واقع نـه يـك اتـم، (   گ و ،به وجود آمده استصورت اتفاقي ه ب
راز هسـتي را از  توانـد   نـه فكـر و مغـزي مـي     نه يك مولكول و صورت اتفاقي به وجود بيايد؛

نظريـه   خالل اين تصور بگشايد كه جهان هسـتي، تصـادفي و اتفـاقي بـه وجـود آمـده اسـت.       
محـال   ،رياضي اتاساس محاسب نه تنها برتفاق، و اصورت حادثه ه ب آفرينش و پيدايش هستي

اي پـوچ و بـي    انـدازه ه بـ  ،. اين نظريهباشد مي بي پايهاست، بلكه از لحاظ منطقي و عقالني نيز 
. اسـت ترسيم  قابلست كه شخصي بگويد: با ريختن يك ليوان آب روي فرش، نقشه دنيا معنا

رش، كشـش زمـين،   اي، فـ  ين حادثهبراي بروز چن  ال خواهد شد كهؤاز چنين شخصي س حتماً
 وجود آمدند؟!ه آب و ليوان از كجا و چگونه ب

هوا، آب، اجزاي شيميايي و وقـت  « :گفته بود )Haeckel(، هيكل معروفزيست شناس 
يا خـود را بـه نـاداني    فراموش كرده  وي، .»انساني خواهم ساخت ،من ؛ ر من بگذاريددر اختيا

از چيزهـا نيـاز دارد و ايـن، ردي    اي  پارهاين منظور به براي بنا بر اعتراف خودش، بود كه زده 
 كه: ه خوب گفته استچ كريسي موريسن در اين باره بود بر ادعاي پوچش.

                                                           
1- The Evidence of God, P.117. 
2- The Evidence of God, P.67 
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وجـود آوردن  ه ب براياو، ه است. توجه نكردزندگي  اصلژن و به هيكل با چنين سخني، «
را هـا   آن بـا شـيوه خاصـي    وجـود بيـاورد و بعـد   ه مرئي را بنا» Atom«اتم  بايدنخست   انسان،

. پـس از طـي   نمايـد براي او حيـات و زنـدگي فـراهم     سپسترتيب داده، ژن را درست كند و 
 .باشد صورت حادثه، يك ميلياردم يعني يك در ميليارد ميه ب آفرينشكور، امكان ذمراحل م

يــا  ايــن را حادثــه ،بــازهم او ،شــد مــيبــه ســاختن انســاني موفــق  وي،بــه فــرض محــال اگــر 
 51F1.»داد خود قرار مي بلكه اين را حاصل صالحيت ذهني ؛گفت نمي )Accidentفاق(ات

بـه  س، يل ديـو يرايعني جرج  هاي يك دانشمند علوم تجربي، اين بحث را با گفتهخوبست 
 پايان برسانم:

و صـفات خالقيـت    ،سـت كـه كائنـات   ي خود، بـدين معنا خودبه ، كائناتامكان پيدايش «
در چنين شرايطي ما بايد بپـذيريم كـه خـود كائنـات، خـدا اسـت.        را در خود دارد.سازندگي 

كـه در عـين   ايـم   را قبـول كـرده  خدايي  اما ايم، هوجود خدا را پذيرفت ،ما هرچند بدين ترتيب،
، ابـي محتـو  جـاي ايـن تصـور پـوچ و     ه . من بـ باشد! مي ي نيزاست، ماد فطرتفوق حال كه ما

بلكـه   ؛جهان هستي نيست ومادي را آفريده و جز دهم كه جهان دايي را ترجيح ميخاد به قاعت
 52F2.»ناظم، فرمانروا و مدبر آن است

 

                                                           
1-Man does not Stand Alone, P. 87. 
2- The Evidence of God, P. 71. 





 

 

 :بخش پنجم
 آخرتوجود ل يدال

آخـرت و معـاد   بـه   اعتقاد، خواند مي به پذيرش آن فرا، ما را دينيي كه ها واقعيت از جمله
وجود ز ني يديگر جهاندنياي موجود، نابودي از  پسست كه معناين بدعقيده آخرت، است. 

محـل آزمـايش و امتحـان     ،جا زنده خواهيم مانـد. دنيـاي موجـود   دارد و ما براي هميشه در آن
رسـد كـه    زمـاني فـرا مـي    و مانـد  محدود و مشخص در اين دنيا مـي  يزمان مدت ،است. انسان

 . تمـام كند كه با دنيـا متفـاوت اسـت    مي ديگري ايجادكشانده، جهان  مالك دنيا، دنيا را به فنا
هويـدا  الهـي  عـدل   دادگـاه اعمـال خـوب و بـد در    و  زنده خواهنـد شـد   جهاندر آن ها  انسان

يابـد يـا    مـي  ، پـاداش داشـته  دنيـا  ي كـه در اعمال و رفتـار  ، بر اساسهر كس گشت وخواهند 
 شود. مي مجازات

از ابعـاد    بايـد آن را  درك درسـتي ايـن بـاور،   ؟ بـراي  درست است يا نادرست ،اين عقيده
 .دهيمو مطالعه قرار  مختلفي مورد بحث

 امكان وجود آخرت: -1
شود كـه آيـا    مي از اينرو اين پرسش مطرح .كنيم مي بحثنخست از امكان چنين تصوري 

وقوع معاد با كيفيتي كه بيان گرديد، ممكن است يا خيـر؟ آيـا در    ،در نظام فعلي جهان هستي
 يد نمايد؟يتأدارد كه تصور معاد و آخرت را اين دنيا قراين و شواهدي وجود 

در واقع مقتضي اين است كه انسان و كائنات در شكل و قالب فعلـي خـود    ،معاد اعتقاد به
و صـد   قطعـي بر حسـب معلومـات و اطالعـات،     انسان و كائنات جاودانه نبودندايمي نباشند. 

چنين سـرانجام  انسان و هم فرجامدانيم كه  مي خوبي و بدون ترديده ب ،درصد صحيح است. ما
خواهنـد شـد و هيچكـدام از     نـابودي دستخوش مرگ و  ،فنا و نابودي است و هر دو ،اتكائن

 رهايي نخواهد يافت. مرگ و نابوديخطر 
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 الف) مسأله مرگ و زوال دنيا:
و  دنياي عيش كه همين دنيا را را قبول ندارند، مايلندكه آخرت و معاد ها  انسان آن عده از

اي انجـام   العـاده  تحقيقـات فـوق   مـرگ درباره وقـوع   ها،انساندهند. هاي دايمي خود قرار  لذت
كننـد.   هميشگي، زندگي خود را مرگباردادند و سعي فراوان كردند تا با جلوگيري از عوامل 

تمـام   پيامـد و دسـتاورد  نـاموفق شـدند. چـون     بكلـي جايي نرسـيد و  ه ب ،اما سعي و تالش آنان
ي بـراي گريـز و   راهـ  هـيچ  يني است ويك پديده يق ،مرگكه ها، اين بود و پژوهش اتتحقيق

 رهايي از آن وجود ندارد. 
 ؟شوند مي چرا موجودات زنده با مرگ مواجه و آيد مي مرگچرا 

فعاليـت  افتـد.   ال گفته شده است. مثالً جسم از كـار مـي  ؤحدود دويست پاسخ براي اين س
افتنـد.   كـار مـي  ارتبـاطي از   بافتهـاي شـوند.   خشـك مـي   ها رگ د.ياب پايان مي ،اجزاي تركيبي

 .…شوند و ها در جسم زهرآلود مي هاي روده باكتري
هـاي   زيـرا دسـتگاه   ؛درسـ  مـي به نظـر  ظاهر صحيح و درست ه مسأله از كار افتادن جسم، ب

. لـذا ممكـن   نـد افت يمس از يك مدت بخصوصي از كار همه و همه پ، ها، لباسهاماشيني، كفش
انـش و  از كـار بيفتـد. امـا د    ،شـده فرسودگي  واست كه جسم ما نيز دير يا زود دچار كهنگي 

 ،اساس تجزيه و تحليل علوم تجربي جسم انسان كند. بر ييد نميأعلوم تجربي چنين چيزي را ت
هـا دارد. اگـر جسـم انسـان قابـل تشـبيه        و يا صخرهآهن  بهمشابهتي نه مانند پوستين است و نه 

تشبيه كـرد. چـه كسـي    ، ن سال قبل بودهها كه از هزارا آب و رودخانه هتوان آن را ب مي ،باشد
جـايزه   برنـده  نـگ لر لـنس پا رود؟ دكت شود يا از بين مي مي  تواند بگويد كه رودخانه كهنه مي

 ناپـذير اسـت.  ري، انسان در حـد بسـيار زيـادي فنا   از لحاظ تئو«: گويد مي رشته شيميدر نوبل 
هاي خود را بـر   اتيك خرابيصورت اتومه ي بدن او شبيه دستگاه موتوري هستند كه بها سلول

ميرنـد. علـل و    مـي  ،دچـار پيـري شـده   هـا   انسـان  بينيم كه د. ولي با وجود اين مينكن طرف مي
 .»تاكنون حل نشده است ،و اين معما باشد مي اسباب موت انسان هنوز در پرده راز
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آينـد و   وجود ميه بدن ما از يك طرف ب يها سلول زندگي همواره در حال تجديد است.
 شـود و خـود   هاي ديگـري درسـت مـي    مولكولها  آن جايه شوند و ب ز طرفي ديگر نابود ميا

ي ديگـري  هـا  سـلول  رونـد و  ي عصـبي) نيـز همـواره از بـين مـي     هـا  سلول استثنايه (ب ها سلول
د. تخمين زده شده است كه در مدت چهار ماه، تمام خون بـدن انسـان   نشو ميها  آن جايگزين

طـور كامـل عـوض    ه بـ بافـت بـدن   و در مدت چند سـال كليـه    دردگ تبديل ميبه خون جديد 
 ؛در نوع خودش شبيه يك ساختار جسمي نيست ،ست كه انسانمعناين ، بدد. اين سخنشو مي

است و » عمل«است. به تعبير ديگر انسان در نوع خودش عبارت از يك شبيه بلكه به رودخانه 
جسم، يك عقيـده كـامالً بـي اسـاس اسـت.      در چنين حالتي عقيده نابود شدن و از كار افتادن 

 انـد،  ده و از كـار افتـاده  زهرآلـود شـ   وهـاي آغـازين زنـدگي خـراب      كليه اشيايي كه در سال
ه بـ  و عوامل مرگرا اسباب ها  آن توان چگونه مي لذا ؛اند رج شدهاست كه از جسم خها مدت

ها و در دل  روده، ها رگ در مرگ، عاملاين است كه  ،معناي اين سخن !حساب آورد؟ آري
 جستجو كرد.را در جاي ديگري  بايد عامل مرگبلكه  ؛انسان نيست

. شـوند  مـي  مـرگ موجـب  ، ي عصـبي ها سلول اين است كه مرگ،يك توجيه ديگر براي 
ي عصـبي سـال بـه    هـا  سلول شوند. بنابراين تجديد نمي زندگيي عصبي در طول ها سلول زيرا

 فسيسـتم عصـبي نيـز بـه تـدريج ضـعي       هـا،  آن ندليل كـم شـد  ه سال رو به كاهش هستند و ب
و در نتيجه از بين رفتن موجب ضعف  ،سيستم عصبي باشد كهشود. اگر اين توجيه صحيح  مي

 ايـد تـا  جـود نـدارد، ب  وكه سيستم عصـبي در آن   يتوان گفت: جسم ، آنگاه ميدوش جسم مي
كند. سيسـتم عصـبي    نميييد أچنين چيزي را تو تجربه، اما مشاهده ي مديد زنده بماند.ها مدت

بـاالخره  امـا   ،ها تا مـدت مديـدي زنـده هسـتند    درخت ؛ گرچه برخي ازوجود ندارد نادر درخت
ات نيـز اعصـاب يـا    يعني در گندم، جو و سـاير حبوبـ   در نباتاتروند؛  مي خشك شده، از بين
انجامـد. هـم چنـين     ه طول نمـي بيك سال هم ها  آن زندگي ؛ امادوش نمي سيستم عصبي يافت

ولـي بـيش از نـيم سـاعت زنـده       ،اسـت  سيستم عصـبي كلي فاقد ه ب وجود دارد كه كرمنوعي 
سيستم عصـبي كـاملتري    عمر حيواناتي كه از كه ، اين استماند. معنا و مفهوم توجيه دوم نمي
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ولي در واقع چنين نيسـت. تمسـاح، الك پشـت و مـاهي      ؛بايد از بقيه كمتر باشد ،ندبرخوردار
 كنند. مي بيشتر عمرات حيوانپانك از همه 

تـا كنـون   هـايي كـه    ، كليـه بحـث و بررسـي   مرگبدين ترتيب براي غير يقيني جلوه دادن 
با عدم موفقيت همراه بوده اسـت. ايـن امكـان هنـوز بـه       ،درباره علل و اسباب آن انجام گرفته

فـراهم  در مدت مقرر بميرند. تاكنون چنين امكاني بايد ها  انسان قوت خود باقي است كه همه
ل، پيرامـون همـين مسـأله تحـت عنـوان      يـ كار يس. دكتر الكنشده كه از مرگ جلوگيري شود

گونـه  اينكـه  ه تـ كن ) بحث مفصـلي نمـوده و ضـمن بيـان ايـن     forward timeزمان داخلي (
 نويسد: اند، مي جايي نرسيدهه ها در طول تاريخ ب شكوش
و  بقـا هرگـز  امـا   ؛كـرد  احسـاس خسـتگي نخواهـد    و دوام اجسـتجوي بقـ   از هرگز انسان«

 ،تابع چند قانون جسـماني اسـت. انسـان    ،نخواهد شد. زيرا اوو فراهم ميسر  برايش ماندگاري،
كند و ممكن  متوقفتواند  را مياعضاي بدن ) physiological timeولوژيكي (يزمان فيز

رابـر مـرگ   توانـد در ب  اما هرگز نمي ،عقب براندبه تا حدي را زمان فيزيولوژيكي  بتوانداست 
 53F1.»شود پيروز

 طبيعي:هاي  ها و نشانه ب) نمونه
چيـزي اسـت كـه     ،با توجه به مطالب فوق، از هم پاشيدن شـكل و صـورت فعلـي كائنـات    

اطالع داريـم، در آينـده   ها  آن هاي كوچكي كه ما ازوجيه پذير است. يعني همان قيامتكامالً ت
 تري بروز خواهند كرد. در سطح گسترده

هـا هسـتند.    دهد، زمين لرزه وقوع قيامت خبر مي ما در مورد امكانبه اي كه  تجربهنخستين 
مـواد   درتـوان   نمونه آن را مي .باشد ه سيال و فوق العاده گرم ميقسمت داخلي زمين يك ماد

هـاي مختلفـي    . اين ماده سيال بـه صـورت  آيد ها بيرون مي فشانكه از آتشمشاهده كرد مذابي 
ي روي زمـين  هيبـ صداهاي بسيار م گاهيدهد. اينجاست كه  قرار ميسطح زمين را تحت تأثير 

                                                           
1-Man the Unknown, P. 175. 
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آينـد.   وجـود مـي  ه هـا بـ   ماده سيال درونـي زمـين، زمـين لـرزه     حركتشود و در اثر  شنيده مي
گوينــد. از  زلزلــه مــي ،و انفعــاالت مــاده ســيال درونــي زمــين فعــل  حركــت زمــين را در اثــر

ناك بسـيار خطرنـاك و وحشـت    پديـده يـك  هـا   انسـان  بـراي هاي دور تا امـروز، زلزلـه    گذشته
. كليـه  باشـد  مـي  قدرت و طبيعت بـر بشـر   سوياي از  لهحممحسوب شده است. زلزله در واقع 

عـاجز و  كامالً در برابر آن  ،انسانو  است دسته دوماختيارات در اين حمله و تهاجم در اختيار 
 بـي  وي يـك مـاده مـذاب و   رهـا   انسـان  آور اين مطلب است كه مـا ياد ،ه. زلزلباشد ميناتوان 

كيلومتر، ميـان مـا و آن مـاده گـرم و      50به قطر  پوستهكنيم. فقط يك  نهايت گرم زندگي مي
ب عيناً مانند پوست سيب در برابر كل سيدر برابر قطر كل زمين  پوستهحايل است. اين  ،سيال

بيعـي  ، زيـر شـهرها و درياهـاي نيلگـون، دوزخ ط    دان يجغرافـ اظهـارات يـك    اساساست. بر 
ه روي يـك انبـار ديناميـت و مـواد منفجـر     هـا   انسان ما به تعبير روشنتر، ي وجود دارد.ور شعله

تمـام   رد كه اين تـوده ديناميـت منفجـر شـود و    اين امكان وجود دا ،هر آن كنيم و زندگي مي
54Fرو كند.و را بكلي زير  كره خاكي

1 

 ،يوندنـد. امـا از لحـاظ جغرافيـايي    پ ع مـي ووقام كره زمين و تقريباً هر روز به ها در تم زلزله
تـرين زلزلـه   شـوند كـه آتشفشـان بيشـتر باشـد. مخرب      كنند و ديده مي مي بيشتر در مناطقي بروز

ي در كشـور چـين بوقـوع    سـ مـيالدي در اسـتان شن   1556اي اسـت كـه در سـال     ، زلزلـه تاريخ
مـيالدي در   1755كشته شدند. همچنين در سال انسان  000/800پيوست. در اين زلزله بيش از 

شـش دقيقـه حـدود    در ظـرف  كلي از بين رفـت و  ب ،پايتخت پرتغالو  رخ داداي  ال زلزلهپرتغ
بـا خـاك يكسـان شـدند. براسـاس       سـاختمانها كليه  سي هزار انسان در كام مرگ فرو رفتند و

اطالعات دقيق يك چهارم قاره اروپا در اثر اين زلزلـه تكـان خـورد. زلزلـه مشـابهي در سـال       
 بشـر بـزرگ تـاريخ   هـاي   يكـي از زلزلـه   در استان آسام هند بوقوع پيوست كه يالدي،م 1897

. ايـن  گذاشـت  يجـا ه بـ  هند، خرابيهاي زيـادي بخش شمالي اين زلزله، در د. وش محسوب مي
 ست را تا ارتفاع صد پا باال برد.ورتغيير داد و قله ارا » ام پترابره«زلزله مسير درياي 

                                                           
1- Biography of the Earth, P. 62 
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ر در اثـ  لرزد، مي آن هنگام كه زمينباشد.  ر كوچكي از قيامت ميدر واقع نمود بسيا ،زلزله
آيـد؛   بزرگـي در سـطح زمـين بوجـود مـي     هاي بسـيار  صداهاي بسيار مهيب و هولناك، شكاف

ود و ر سطح زمـين فـرو مـي   ؛ ريزند ، مانند برگ درختان ميبتوني و بسيار محكمهاي  ساختمان
هـاي    ويرانـه  ه هم زدن بهزيبا در يك چشم بشهرهاي آباد و  آيد؛ قسمت داخلي آن بيرون مي

 گردند. ها، روي زمين انباشه مي د ماهيماننها  انسان اجسادشوند و  تبديل مي آور وحشت
كند كـه   مي احساسها هستند. در چنين لحظاتي انسان  زلزلهو پيامدهاي آثار  ،ها اين !آري

ناگهـاني و بـدون   هـا كـامالً    . زلزلهدر برابر قدرت اليزال حق تا چه حد ناتوان و درمانده است
ايـن   ،زلزلـه  جنبـة آينـد. در واقـع خطرنـاكترين     شناخته شده براي انسان، مي هيچ عالمت قبليِ

سـاعت و محـل وقـوع آن را     كنـد و را پـيش بينـي   وقوع زلزلـه   تواند نمي كس،هيچ است كه
صـورت  ه مكـان قيامـت بـ   ها در واقع از وجـود و ا  ديگران برساند. اين زلزلهبه اطالع و  دريابد

تواند نظام زمين  يدهند كه مالك زمين چگونه م ها به ما نشان مي ناگهاني حكايت دارند. زلزله
 را درهم شكند و زير و رو كند.

تقريباً وضعيت مشـابهي بـا بخـش درونـي آن دارد.      ،قسمت بيروني و ظاهري جهان هستي
هـا)   سـتاره  شين بسيار عظيمي (مانندهاي آت هكائنات عبارت است از يك خالء بزرگ كه شعل

ند. درست مانند اين است كه تعـداد بـي شـماري تـوپ در يـك ميـدان       در آن در حال گردش
مـدار مخصـوص در حـال گـردش     در يـك  با سرعت زيـاد  رها شده و هر يك   بزرگ فوتبال

نـين  . در چبا يكديگر برخورد كنند ،در حال گردش ستارگانِ هر لحظه امكان دارد كه .باشند
ويي هـزاران هواپيمـاي جنگـي بـا بمبهـاي      گيـرد كـه گـ    خود مـي ه لحظاتي كائنات وضعيتي ب

د و همـه بـا هـم تصـادف كننـد. چنـين       ، در فضا به پرواز درآمـده باشـن  اي هيدروژني و خوشه
 باشـد،  مـي  مايه تعجـب آنچه، بلكه  چندان تعجب آور نيست؛ آسمانيميان اجرام  تصادفي در

را بـا  سـتارگان   ؟. علـم نجـوم نيـز تصـادف    آيـد  وجود نميه ب تصادفياين است كه چرا چنين 
تصـادم  دانـد. اگـر    ي را حاصل چنين تصـادفي مـي  شمس منظومهبلكه  كند و يد ميتأي يكديگر

زنيم، امكان وقـوع قيامـت كـه    بتري تخمين در مقياس وسيعتر و  ستارگان را در سطح گسترده
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 است كـه  بزرگاي  زلزله زيرا قيامت، شود. يم به راحتي براي ما توجيهست، سخن ماموضوع 
 تر گستردهكنند؛ البته فراتر و  مي با يكديگر برخورد ها كهكشان وشمسي  منظومهاجرام  در آن

. اين ادعا در باب معاد و قيامت كـه نظـام   پيوندد مي حدي كه هر لحظه در پهنه گيتي بوقوعاز 
كنـوني   حـوادث از ايـن نيسـت كـه    سـخني بـيش   روزي از بين خواهـد رفـت،    ،فعلي كائنات

ن كـه همـي  رسـد   فرا مي آيند و روزي تي و در سطح محدودي پيش ميدر حد مقدماكائنات، 
قوع قيامت بـراي  بروز خواهند كرد. و  ل نهايي و در سطح بسيار گستردهدر يك شك ،حوادث

ه ن را بـ دانـيم و فـردا آ   آن را ممكن مـي اينك فقط با اين تفاوت كه ما  ما يك واقعيت است؛
 رت يك واقعيت مشاهده خواهيم كرد.صو

 ج) زندگاني پس از مرگ:
از مـرگ   پـس ، مسأله زندگي باشد مي مطرح درباره امكان وقوع قيامت ديگري كهمسأله 

ايـن  ه پرسـد و خـود بـ    است. آيا بعد از مرگ، زندگي وجود دارد؟ فكر امروزي، از خود مـي 
و   زيرا زندگي !»وجود نداردو حياتي زندگي  ،بعد از مرگ ،خير« كه: گويد پرسش پاسخ مي

ممكـن الوجـود    ،ويژه عناصر مـادي و تركيب كه ما با آن آشنا هستيم، در دايره ترتيب  حياتي
مـرگ، زنـدگي وجـود    از  پـس لـذا   ويژه، از بين خواهد رفت؛است. بعد از مرگ اين ترتيب 

 نخواهد داشت.!
دانـد و   مـي تمثيلي  حقيقتيك را صرفاً از مرگ  پسزندگي  )T.R.Milles(مايلز  تي.آر.

از  پـس گويد: زنـده شـدن    مي ،قبول ندارد. او )Literal Truth(لفظي  حقيقتآن را به عنوان 
نظريـه  ممكـن اسـت   هرچنـد  حكـم و مـدلل اسـت.    بسـيار م  تئـوري از ديدگاه من يك مرگ 

ن را معلـوم  درسـتي و نادرسـتي آ   تـوان بباشـد و   حقيقـي  اعتبار لفظه بزندگاني پس از مرگ، 
قطعـي   يپاسـخ  يـافتن اي بـراي   هـيچ وسـيله   ايم، تا نمردهكه  ، اين استاساسي مسأله كرد، اما

 ».بكار گرفته شود  به عنوان يك وسيلهتواند  البته قياس مي نداريم. مرگ درباره
ايـن را يـك    ،لـذا او  كند، نمي را تأييد نظريه زندگاني پس از مرگوي، قياس  از آنجا كه

 قياس مايلز، از اين قرار است:داند.  نمي )Literal Truth(ي ظحقيقت لف
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ارتباط با آن، و  بيروندنياي  شناخت ،)Neurology(ورولوژي ئعلم اعصاب يا ن بر اساس«
سـاختار  از مـرگ   پـس انجـام وظيفـه كنـد.    عي يزماني ممكن است كه مغز انسان، به شكل طب

ز اينرو پـس از مـرگ، چنـين علـم و ادراكـي      ااشد و پ از هم مي مغزي، ذهني و ادراكي انسان
55F».گردد مي غيرممكن

1 

 بـا  ،گويـد) كـه زنـدگي    كنـد (يـا مـي    تـري وجـود دارد كـه ثابـت مـي      هاي قـوي  اما قياس
يك پديده جداگانـه و   ،زندگي يابد؛ نمي پايانم خوردن ذرات مادي جسم ه و به پراكندگي

 ماندگاري است.بقا و  مستقل است كه با وجود تبديل شدن ذرات مادي جسم قابل
 ) ساخته شده است. ايـن cellsسلول (كوچكي به نام دانيم كه جسم انسان از اجزاي  ما مي

دارند؛   ي فوق العاده پيچيدهارساخت كه كي هستنددر واقع ذرات بسيار كوچ) cells( ها سلول
 ايـن  .باشـد  مـي 260000000000000000يـك انسـان ميانـه قـد تقريبـاً      بـدن   يهـا  سلول تعداد
و تنهـا   دهنـد  مي كوچكي هستند كه ساختمان بدن ما را تشكيل تقريباً آجرهاي بسيار ها سلول

در طـول عمـر سـاختمان،    آجرهـاي سـاختماني    اين است كه: ،آجرهاي ساختمان تفاوتشان با
امـا آجرهـاي    رفته انـد؛ همان آجرهايي هستند كه نخستين بار در آن بكار شوند و  نمي عوض

اسـتهالك  كه همانند ماشيني است شوند. ماشين جسم ما  عوض ميا هر لحظه ساختمان بدن م
وسـيله غـذا   يـا كمبـود، بـه    هسـتند. ايـن كـاهش     كاهشهمواره رو به ي بدن، ها سلول و دارد

 ،كنـد. يعنـي جسـم    مـي  را تأمين ها سلول نيازهاي. غذا پس از هضم شدن، تمام دشو جبران مي
ند يـا در حـال تبـديل    شو تبديل و تعويض مي ،هر آن يي كهها سلول مجموعهعبارت است از 

كه هـر لحظـه    باشند مي درست مانند آبشاري ،ها سلول ي جديدي هستند. اينها سلول شدن به
اسـت كـه در لحظـه قبلـي ريختـه       يريزد، غير از آن آب مي ريزد. اما هر آبي كه مي از آن آب

 آبشار همان آبشار اولي است. كه هرچند ند.شو ميآبها، جايگزين است. بلكه هر لحظه 
تمـام   از مـوارد اي  در پـاره حتـي   و همواره در جسم مـا ادامـه دارد  تحول و دگرگوني اين 

 آيند و آجرهاي كـامالً جديـدي جـايگزين    شكسته و از جسم بيرون مي ،آجرهاي قبلي جسم

                                                           
1- Religion and Scientific Outlook, P.206 
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رفتن عمـر از   گيرد و توأم با باال د. اين عمل در جسم نوزادان به سرعت انجام مينشو ميها  آن
گفتني اسـت: از آن جهـت بـه جـاي سـلول از واژه آجـر اسـتفاده        شود.  سرعت آن كاسته مي

يـك   ،رنه واقعيت اين است كه سـلول گ ودارد به سلول زيادي آجر تشابه ظاهري  كرديم كه
است و بـراي مطالعـه آن يـك علـم      يمستقل ساختار ،است كه خود  پيچيدهالعاده  تركيب فوق
 ود آمده است.وجه ب )Cytology(بافت شناسي مستقل بنام 

گيـرد. جسـم    ايـن تبـديل در جسـم انجـام مـي      ،هـر ده سـال   ،طور متوسط در طول عمره ب
حالـت   اما انسان داخلـي در  ،ظاهري انسان در اثر چنين فعل و انفعاالتي در حال فنا شدن است

خصايل، عـادات و   ظه،و نيز حاف شيها آرمان ، آرزو واصلي خود همواره موجود است و علم
، خـود را  شهر مقطـع از عمـر  و انسان، در  همواره به قوت خود باقي هستند ،تمام تفكرات او

و سراسـر وجـود   و پاهـا   هاها، بيني، دسـت ها، گوشكه چشم يدر حال ؛داند مي همان انسان سابق
 انسان از سر تا پا دگرگون شده است.

در اثـر تبـديل    لـذا ، معنـاي زوال انسـان بـود    از بين رفتن جسم و جسد انسان، بهاگر  آري!
. ايـن  دشـو  ن نمـي روشـن اسـت كـه چنـي    شد، اما  بكلي دگرگون مي ، انسان بايدها سلول شدن

وجود تغييـر  از جسم است كه با  چيزي غير ،كند كه انسان يا زندگي انساني ثابت مي ،واقعيت
 بسـان حوضـي اسـت كـه     ،خود ادامـه دهـد. زنـدگي    تواند به وجود و بقاي مي مردن، جسم و

 ،يكـي از دانشـمندان علـوم تجربـي     ؛و آمـد، دارنـد. آري  همـواره در آن رفـت    ،ما يها سلول
حيات يا زندگي انسان را يـك امـر مسـتقل و قـايم بـه ذات معرفـي كـرده اسـت كـه در مـتن           

گويـد:   وجود خود را حفظ كرده اسـت. او چنـين مـي    ،رغيرمتغيدر حالتي و تغييرات بي وقفه 
)personality is Changelessness in change( 

 در هريــك از مراحلـي كــه  يم:وانيم بگـوي تــ خاتمـه جســم اسـت، مـي    مــرگ،اگـر معنـاي   
شـود. ايـن در    مـي  و بكلي عوض يردم مي شوند، گويا انسان، مي ي جديدي جايگزينها سلول

دگي دوم زنـ ست كه اين زندگي، معناين بد، حالي است كه ديدن انسان و مشاهده او با چشم
اگـر مـا يـك     :دست آورده است. خالصه اينكـه ه مرگ ب آن را پس از كه باشد مي و سوم او
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كنـد و زنـده    آمد مـي و اين سو و آن سو رفت ه بينيم كه ب انسان پنجاه ساله را با چشم خود مي
اش اين است كه او در اين عمر مختصر و كوتاه خود پنج مرتبه بطور كامل مـرده   است، معني

نمـرده اسـت،    كه با پنج مرگ جسـمي،  ي. انسانو دوباره حيات يافته استر مرگ شده و دچا
لزوماً خواهد مـرد و زنـدگي در    پس از آنپندارد كه  در مورد مرگ ششم چنين ميپس چرا 

 د ماند؟!ورتي براي او باقي نخواههيچ شكل و ص
ي كه شما آن را انسـان  آن ذهن يا وجود باطن :گويند مي پذيرند و ها اين دليل را نمي بعضي

ه بلكه در اثـر ارتبـاط جسـم بـا دنيـاي خـارج، بـ        ؛دانيد، در واقع چيزي جدا از جسم نيست مي
آينـد.   وجود ميه فعل و انفعاالت مادي ب ، در اثروجود آمده است. تمام احساسات و تفكرات

 آيد. وجود ميه طكاك دو قطعه فلز بدرست مانند اينكه حرارت در اثر اص
يعني وجود مستقل روح را  مستقل و جداگانه روح، مخالف است؛ جديد، با وجودفلسفه «

ــي  نمــي ــز م ــذيرد. جيم ــد: شــعور پ ــك هســتي و وجــود مســتقل گوي ــك  نيســت؛ ، ي بلكــه ي
بـر ايـن   . عده زيادي از فيلسـوفان معاصـر   رود مي و يك واكنش بشمار) Function(رويكرد

اسـاس ايـن    باشـد. بـر   مـي  بيرونـي  جانـات هي لپاسخي عصبي در مقابـ صرفاً  ،كه شعور باورند
جسماني، دليلي نـدارد. زيـرا مركـز عصـبي     پس از نابودي ساختار انسان  وجود و بقاي ،تصور

يك  ،از مرگ پستصور زندگي  رود. از اينرو مي رابط دنياي بيرون و درون است، از بينكه 
 .»عقالني است و هيچ ارتباطي با واقعيت نداردتصور غير

بايـد آفريـدن انسـاني زنـده و      ، همـين اسـت و بـس، لـذا    : اگر حقيقت انسانيمگو مي بنده
دانيم كه جسم انسان از چـه عناصـري سـاخته     شعور براي ما ممكن باشد. زيرا ما به خوبي ميبا

. عالوه بر اين در دسترس هستندشده است. اين عناصر در حد وافر در زمين و در فضاي زمين 
دانند كـه سـاختمان جسـم     مي كامالًها  انسان آگاه هستيم. امروزه از سيستم داخلي جسم كامالً

اي  تواننـد پيكـره   مـي بـه راحتـي   ، است. چنانكـه برخـي از هنرمنـدان     چگونه ساخته شده انسان
دارنـد،   يقـين خـود  ند. مخالفان و منكران روح اگر به درستي پندار را بسازهمانند جسم انسان 

گذارنـد   نمي را در جاهاي مختلف روي زمينها  آن و سازند نمي زيادي انسانيهاي  پيكرهچرا 
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، انسـاني، در اثـر تمـاس بـا دنيـاي خـارج      هـاي   و مجسمهها  پيكره شوند كه نمي و منتظر زماني
 به حركت كردن و سخن گفتن نمايند؟!شروع 

 ضرورت عقالني وجود آخرت: -2
، دعـوتش را بـر اسـاس    ديـن دهيم كه  مي را مورد تأمل و بررسي قرار زيرساختهايي اينك

آن بنا نهاده و اين نظريه را ارائه داده است كه: زندگي بر خالف تصور ما، فقط يك صبح يـا  
فيلسوف  -نگاه دين، چيزي غير از تصور نيچهشب و يا مقطع زماني خاصي نيست. زندگي از 

نـد  ك مـي  داند. زندگي آخرت، اين هدف بزرگ را معنا مي را بي هدف آناست كه  -آلماني
اين بخـش از حكمـت زنـدگي    بينند.  مينتايج اعمال نيك و بدشان را  ،در آن سراها  انسان كه

 شود. مي ثبت ،كند كه اعمال هر انساني مي اخروي، اين نكته را روشن
اين سـه   شود: نيت، گفتار و عمل. مي شناختهها  آن عد است كه از طريقانسان، داراي سه ب

 آيد و هر عملي كه از يكي از اعضا سـر  مي هر سخني كه بر زبان شود؛ لذا مي جنبه انسان ثبت
توان تمام كارهـاي خـوب و بـد     مي ماند تا به وقتش نمايان گردد. از اينرو مي زند، محفوظ مي

 انسان را در زندگاني دنيا شناخت.
سيان و فراموشـي  ن، به سرعت در معرض كنند مي به ذهن ما خطورهايي كه  افكار و انديشه

انـد. امـا    هپايان يافتها براي هميشه  شهيدد كه اين افكار و انرس به نظر ميچنين گيرند و  ر ميقرا
باز فراموش كرده بوديم يـا در حالـت   از ديركه كنيم  مي در عالم رؤيا مشاهدهوقتي مطلبي را 

آوريم كه در حاالت عادي چنين سخني از ما شنيده نشـده   اختالل ذهني، سخني را بر زبان مي
كه او  محدود به چيزهايي نيستست، اين امر حكايت از اين دارد كه دامنه حافظه انسان تنها ا

از كنتـرل   و ديگـري نيـز دارد كـه مسـتقلند    هاي  ، جنبهحافظه ؛ بلكهكند مي هشياري دركدر 
 شعور آزاد هستند.

محفـوظ   طـور كامـل  هـاي مـا ب   كه تمام تصـورات و انديشـه  دهد  مي علمي، نشانهاي  يافته
م نخـواهي بـه محـو آنـان    قـادر  بازهم  را از بين ببريم،ها  آن باشيم خواستهحتي اگر ما  و هستند

يـا چيـزي    صرفاً در شعور ، اين است كه شخصيت انسانهابود. حاصل اين تحقيقات و پژوهش
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 ، در پـسِ انسـان  ابعـاد شخصـيت  بلكه بخشـي از   ؛نيستمنحصر  ،يمگوي كه ما آن را شعور مي
فراشعور باشد،  اي از شخصيت ما مي كه بخش عمده رااين بخش فرويد، باشد.  مينهفته شعور 

فقـط   كـه سـت  در دريا يخ شـناور مانند  ،انسانها. نفس يا شخصيت نامد مي انسان ناخودآگاهيا 
 بخـش ناخودآگـاه،  . همـين  آن زير سطح آب قـرار دارد  بقيهيت است و رؤآن قابل  يك نهم

 خود جاي داده است.الت و تصورات ما را در تخيتمام 
رد ل و كـارك تواننـد بـر عمـ    حتي اصول اضـداد نيـز نمـي    قوانين منطق و«گويد:  ميفرويد، 
اد، بـدون زايـل كـردن يكـديگر، در     هـاي متضـ   انسان تأثير بگذارند. خواسـته ذهن ناخودآگاه 

در نفي وجود ندارد و  ي مشابهيچ چيزدر كنار هم قرار دارند. در فراشعور ه ناخودآگاه انسان
فراشـعور و ناخودآگـاه انسـان، ايـن     شباهت داشـته باشـد.    ،زمانكه با تصور  ن چيزي نيستآ

كند كه تمام افعال عقالني انسان كه از روي شعور است، در زمـان   مي ديدگاه فيلسوفان را رد
 در حالي است كه با گذشت زمـان، عملكـرد ذهـن دگرگـون    اين رسد.  مي مشخصي به اتمام

تفكــرات و  انــد. ايــن پديــده شــگفت آور را درك نكــرده ،از فيلســوفانشــود و بســياري  مــي
اي  هـاي ذهنـي   حتي برداشت و )Conative impulses(فراشعور بيرون نيامده تصوراتي كه از 
هـا سـال   شوند و فناپذير نيستند و تا ده ميبه صورت فشرده انباشته ، در الشعور كه بروز نكرده

56F».نده اوجود آمده يي چند لحظه قبل بكه گو مانند مي ماندگاراي  بگونه

1 
 آيد كـه  ذيرفته شده است. از اين نظريه چنين بر ميبطور عموم در روانشناسي پاين نظريه، 

انديشـد يـا هـر تصـور خـوب و بـدي كـه در قلـب او وارد          هر سخني كه انسان درباره آن مي
نظـر  ه ممكن بـ غيـر شود كه محـو شـدن آن    ثبت ميانسان  درونشود، همه و همه چنان در  مي
 وجـود ه در آن بـ  تغييـري كـوچكترين   ،زمـان يـا تغييـر حـاالت و شـرايط      گذشـت رسـد.   مي

و گيرد. خواه او چنين چيزي را خواسته باشد  بدون اراده انسان صورت مي ،آورد. اين امر نمي
 اشد.خواه نخواسته ب

                                                           
1- New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, London 1949, P. 99. 
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ر تحـت  د هـا  آرمـان  فرويد، از درك اين مطلب عاجز است كـه محفـوظ مانـدن اعمـال و    
اه طبيعـت بـراي تـأمين    با چنين احتياط كاملي در كارخانه و دستگيا ناخودآگاه انسان الشعور 

 رويكـرد، ايـن  اگر ما خواند. ا فرا مي  اين مسألهتفكر در  را به؟ لذا او فيلسوفان چه هدفي است
له سـأ مرسـد. ايـن    ، كامالً موجه و بـامعني بنظـر مـي   از ديدگاه آخرت مورد ارزيابي قرار گيرد

آشكارا حكايت از آن دارد كه امكان حضور هر شخص همراه با نامه اعمـال خـود، در آغـاز    
زندگي دوم و اخروي امري است معقول و موجه. وجود هر انسان گـواهي خواهـد داد كـه او    

 فكراتي زندگي را سپري نموده است.در دنيا با چه نيت و با چه ت

﴿              

﴾ ]:شود، از تفكرات و  ما انسان را آفريديم وآنچه كه در قلب او وارد مي« :يعني ]16 ق

 .»تر هستيم نزديكنيز  گردنشاو از رگ  به ها، خبر داريم و ما وسوسه

 سؤوليت انسان در برابر اقوال و گفته هايش:الف) م
و  پاسـخگو هـاي خـود    در برابـر گفتـه  هـا   انسـان  گويد كه معاد و آخرت به ما مي اعتقاد به

طعـن و ناسـزا    نفرين كنند و يا مـورد د و خواه كسي را نگويبول هستند. خواه سخن نيكو سؤم
مبلـغ و   آن را بـه عنـوان   خواهو كند از زبانش، براي تبليغ حق استفاده  خواه ،. انسانقرار دهند

شـود   مـي  داده است كه ثبتدر هر حال نوار كاملي از سخنان بيرون  بكار گيرد،حامي شيطان 

انسـان، هـيچ   «يعنـي:   ]18 ق:[ ﴾       ﴿ پاسخگو باشد:بايد و 

براي دريافت و نگـارش) آن  اي، مراقب و آماده ( ه فرشتهآورد مگر آنك نمي ناسخني را بر زب
 .»سخن است

در ديوان عدل الهـي مـورد حسابرسـي     ،انسان) ، (يعني مجموعه سخنان ضبط شدهرااين نو
 گيرد. مي قرار

بيان گرديد، با دنياي معلوم هايش  ت انسان در قبال گفتهيلوپيرامون مسؤآنچه امكان وقوع 
دانيم، هرگاه شخصي براي سخن گفـتن،   مطابقت دارد. ما به خوبي مي كامالًو شناخته شدة ما 
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آيـد. همانگونـه    وجود ميه ت درآورد، امواجي در هوا در اثر حركت زبان بكزبانش را به حر
انجامد. اگر يـك سـاعت برقـي     ج ميجاري به توليد موركه انداختن سنگ در آب راكد و غي

سـويچ برقـي، زنـگ آن بـه      و با فشـار دادن  شوداي گذاشته  در يك محفظه شيشه كاملبطور 
امـا صـداي زنـگ شـنيده      ،شـوند  ، خود ساعت و عقربه از بيرون محفظه ديده مـي صدا درآيد

رسـد.   اي به گوش ما نمـي  دليل بسته بودن محفظه شيشهه شود. زيرا امواج صداي زنگ، ب نمي
نـد، انـدام يـا اعصـاب     كن همين امواج هستند كه به صورت صدا به پرده گوش ما برخورد مـي 

توانيم صـداها   مي دهند و بدين ترتيب ما ميبه مغز انتقال  ،را دريافت نمودهها  آن داخل گوش
 را بشنويم.

بـراي   ،وجود آمـدن ه از ب پسها  آن اين امر به ثبوت رسيده است كه ،درباره امواج صوتي
 هرچنـد  ؛ه تكرار شـوند حتي ممكن است درآيند و هميشه و مستقالً در فضا باقي خواهند ماند

هـاي   گذشـته له نرسيده است كه آن صداها يـا امـواج صـوتي را كـه از     دانش هنوز به آن مرح
تـاكنون   زمينـه در اين نيز در فضا وجود دارند، دريافت كند و سعي و تالش چشمگيري  دور،

ي تـوان ابـزار   مـي  تئوري پذيرفته شده است كـه يك در حد اين مطلب گرفته است. اما نانجام 
و بـه سـمع    و موجود در فضا را دريافت نمايـد  هاي بسيار دور كه امواج صوتي گذشتهساخت 

، وسـيله دسـتگاه فرسـتنده   ه بـ امواج صوتي موجود در فضـا را كـه    ،. همانگونه كه ماما برساند
 شنويم. ميداريم و  مي دريافتطريق راديو و تلويزيون شوند، از  مي  ارسال

سـاختن   سـت. مشـكل مـا، تفكيـك آنها   بلكه  نيست؛ين امواج دريافت ا ،مشكل ماامروزه 
كـه بتوانـد   دست نيافتـه اسـت   هايي  ولي بشر تاكنون به راه ؛ممكن است براي دريافت، يابزار

هـاي راديـويي نيـز     شكل در پخش برنامـه مهم آميخته را تفكيك كند. همين ه امواج صوتي ب
و بلكـه  ل حـل شـده اسـت. صـدها     ولي با ايجاد يك شيوه مصـنوعي، ايـن مشـك    ،وجود دارد

هـاي مختلفـي    غول پخـش برنامـه  مشـ وجـود دارد كـه   سر دنيـا  هزاران ايستگاه راديويي در سرا
ل در ثانيـه از كنـار مـا    شـش مايـ   و سـرعت يكصـد و هشـتاد    هـا، بـا   امواج ايـن برنامـه   .هستند

 گذرند. مي
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صـداهاي متعـدد و   بايـد همزمـان    ،كنـيم  مـي  روشـن راديو و تلويزيـون را   ،ما هرگاه اًظاهر
، صداهاي خـود  فرستندههاي  قابل فهمي به گوش برسد، اما چنين نيست. زيرا تمام دستگاهغير

و  ها بزرگ برخي از موجكنند. طول  اي پخش مي هاي مختلف و حساب شده را در طول موج
متفـاوت در  هم كمتر است. بدين ترتيب صداهاي متفاوتي از طريق طـول امـواج   بعضي طول 
روي  راديـو بـر   قرار دادن مـوج هرتز، با روي هر فركانس يا كيلو شوند. صداي مي شپخفضا 

 ، قابل دريافت و شنيدن است.همان فركانس و كيلوهرتز
گرنه مـا امـروز    و كشف نشده استمصنوعي هنوز هيچ روشي براي تفكيك صداهاي غير

ايـن امكـان وجـود     حـال  هـر . به مبشنوي دورانزبان همان  ازتوانستيم تاريخ هر دوره را  نيز مي
 اعتقـاد بـه  هاي  جنبه از جنبهاي، اين  . در پرتو چنين تجربهاتفاقي بيفتددارد كه در آينده چنين 

ه شود، براي ما كامالًَ موجه و عقالني ب انسان ثبت و ضبط ميهاي  كه تمام گفته معاد و آخرت
گفتـه هـاي خـود     وي، مسـؤول و پاسـخگ  . روزي فرا خواهد رسيد كه هر شخصرسد مي نظر
اقي اش، در اتـ  ايـران در دولـت ملـي، در جريـان محاكمـه     نخسـت وزيـر    ،د. دكتر مصدقباش

كار گذاشـته شـده بـود.     صورت پنهاني در آنجاه بصوت هاي ضبط  بازداشت بود كه دستگاه
بودند تا سـخنان مصـدق را حـرف بـه حـرف ضـبط        روشنهمواره  صوت،هاي ضبط دستگاه

شوند. تحقيق و پژوهش ما، بـه مـا اطمينـان     ستفادهو مدرك در دادگاه ا نند تا به عنوان سندك

بـا تـك   » Recorders«(كراماً كاتبين) مرئي نان يا محافظا خداي متعال دهد كه فرشتگان مي
 شان همراه هستند.تك فرزندان آدم، براي ثبت و ضبط سخنان

 ب) مسؤوليت انسان در قبال اعمالش:
اسـت. دانـش ثابـت     مكـن م امري ،»اعمال بقا و ماندگاري«، امهاي  دانش و يافته اساسبر 
در تنهـايي   چـه در تـاريكي؛  و كه تمام اعمال انسان چه در روشني انجـام گرفتـه باشـند     كرده

احتمال دارد يا در انظار عمومي، همه در قالب تصوير در فضا وجود دارند و  باشنده انجام شد
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نامه زندگي هـر شـخص را مشـخص    توان كار مي بدين ترتيب .، قابل دريافت باشندروزگاري
 نمود.

ه در تاريكي باشد و چه در چ يهر موجوداز وجود تحقيقات جديد، ثابت كرده است كه 
حـرارت بيـرون   ، ساكن باشد يا متحرك، هر جـا و در هـر حـالتي كـه باشـد، همـواره       روشني

ستند كه از آن بيـرون  شكل و صورت عيناً مشابه همان جسمي هآيد. اين حرارتها از لحاظ  مي
حـرف زدن بـر    هايي هستند كه هنگام كامالً مشابه زمزمه آيند. همانگونه كه امواج صوتي، مي

 Heat( تواند امواج حرارتـي  ساخته شده كه ميعكاسي   شوند. نوعي دوربين بان جاري ميز

waresايـن امـواج از آن    كـه  ي درآوردبه شكل مخصوص همان جسـم و  ) را دريافت نمايد
 آيند. بيرون مي

. روم مـي  از آنجـا  سـپس  ، مشـغول نوشـتن مطلبـي هسـتم و    مثالً من در يك مسـجد نشسـته  
، بدون كـم  باشم زماني كه من در جاي مخصوص خود حرارتي كه از بدن من برمي خيزد، تا

 دريافـت دوربينـي كـه تـوان    د بـود.  مانـدگار خواهـ  و كاست و بدون تغيير شكل در همان جا 
از جـايي كـه نشسـته بـودم،      عكـس مـرا   دتوانـ  ، به آساني مـي داشته باشدرا  پرتوهاي حرارتي

تنهـا قابليـت ايـن را    انـد،   ليف كتاب) ساخته شدههايي كه تاكنون (زمان تأ ه دوربين. البتبگيرد
هـاي   دوربـين  كننـد.  حرارتي، تصويربرداري پرتوهاياز  لحظه،از گذشت چند دارند كه پس 

گذشـته  هـا   آن زمـان زيـادي، از عمـر    رتوهايي را ندارند كـه پتوان عكس برداري از  ،موجود
 است.

د. تاريكي عكس بـرداري كنـ  د در توان شود كه مي اي استفاده مي عهها از اش در اين دوربين
بـل در يكـي از   شـروع شـده اسـت. چنـد سـال ق      ياستفاده از چنين ابزار برخي از كشورهادر 
از دور و پـس  هر نيويورك به پرواز درآمده ش آسمانصورت مرموز در ه ها، يك هواپيما بشب

خصـوص از  وسـيله دوربـين م  ه ه بـود؛ پـس از چنـد لحظـه بـ     را ترك كـرد شهر  آسمان ،زدن
اطالعات الزم، درباره  ،مطالعه اين تصوير حرارتي با. دشپرتوهاي حرارتي آن عكس برداري 
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» Evaporagraph« يحرارتـ  ، دوربـين هـا  دوربـين اين  57F1.دست آمده نوع و ساخت هواپيما ب
مـا در آينـده    ضمن بيان مطلب فـوق نوشـته بـود كـه     . روزنامه هندوستان تايمزشوند مي ناميده

روي پـرده فـيلم   بـر  تـاريخ را  گذشـته  ين ابزاري قـادر خـواهيم بـود كـه     به كمك چن نزديك
ديـدگاههاي  كـه   آوريـم دسـت  ه مشاهده كنيم و ممكن است اطالعـاتي در مـورد گذشـته بـ    

 ير دهد.كلي تغيبتاريخ را كنوني درباره 
هـاي   همانگونـه كـه دوربـين    اكتشاف فوق العـاده شـگفت آور اسـت.   يك اختراع و  ،اين

را بـه   بـازيگران مـرد و زن  بـزرگ و كوچـك   ند حركات قادراتوماتيك، ديجيتال و پيشرفته، 
 هـاي  زنـدگي هـر شـخص، دسـتگاه     ، درست به همين صورت در سطح جهـانيِ تصوير بكشند

خـواه كسـي را    انسان هر كـار كـه بكنـد؛   . باشند مي اعمال انسانضبط ثبت و حال در اي  ويژه
بـراي انجـام    يـا  انجـام دهـد   يكارهاي نيكـ نمايد و يا مندي كمك تد يا به فرد ناتوان و مسبزن

، باشـد د يا در تاريكي، هر جـا و در هـر شـرايطي كـه     در روشني باش  ،تالش كند  كارهاي بد،
از ثبـت شـدن اعمـال خـود     د توانـ  نمـي  گـردد و  مـي  و ضـبط بـت  ث ، در هـر لحظـه  اوحركات 

و در فاصله بسـيار   ها مدت ضبط شده در استوديو، بعد از د. همانگونه كه داستانجلوگيري كن
كنـد   اي آن را مشاهده مـي  گونهبيننده ب است ويت ؤقابل ر به تمام و كمالمحل ضبط، دور از 

درست به همين صورت، هر  ؛حركات حضور داردعمال و كه گويي عيناًَ در محل انجام اين ا
. هـر  بينـد  مـي  ش راها و شرايط و حاالت ها، گفته تصوير كاملي از كرده در روز قيامت شخص،

 :گويد مي و آيد در مي آه و فغانبدون اختيار به ش گيزندا مشاهده تصوير كامل فرد، ب

﴿           ﴾ 49 كهف:[ال[ 

رها نكرده و همه را را  يو كوچك ل بزرگعم هيچاست كه  اي ه پروندهاين چ« يعني:
 »؟!است برشمرده

آيد كه نامه اعمال هر كس، در دنيا در حـال تـدوين اسـت.     از مباحث گذشته چنين بر مي
 نسـان هـر سـخني كـه از زبـان ا     ؛مانـد  د شود، براي هميشه باقي ميارهر تصويري كه بر قلب و

                                                           
1- Readers Digast November, 1960. 
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 ييهـا  ار طـرف هـر انسـان دوربـين    در چهگويا شود.  بدون كم و كاست ضبط مي  د،اييببيرون 
تك تـك  اينكه  خالصهكه در تاريكي و روشني قادر به عكس برداري هستند. اند  هنصب شد

يـا اعمـال    شـود  مي ناميده گفتارين اعمال زبان كه چننام دارد و هم ،اعمال قلبي انسان كه نيت
 ، همـواره در حـال  ناپـذير اسـاس يـك قـانون تغيير    بر نام دارد، كرداركه و اندام جوارح ساير 

 :يميجـز اينكـه بگـو    نـيم توجيـه ك  يمتـوان  را نمـي  جريان شـگفت آور  اينند. هستضبط و ثبت 
از آن جهـت   ،ثبـت پرونـده انسـان    .ارائـه خواهـد شـد    الهيدر دادگاه عدل  يپرونده هر انسان

. در دادگـاه عـدل مـورد اسـتفاده قـرار بگيرنـد       و گـواه برنامه ريزي شده كه بـه عنـوان شـاهد    
ي، اگـر شخصـ   اينكدهد. تر براي اين جريان ارائه  عقالني هي بهتر ويتواند توج كس نميهيچ

در مورد خود  وييپاسخگمعاد و و درستي اعتقاد به صحت  با وجود اين همه داليل روشن، به
 دتوانـ بكـه   ديگر چه دليل محكمي وجـود دارد  ،ورديابرد و ايمان نپي ن شهاي و گفتهها  كرده

 ؟!ايمان آوردن به معاد آماده سازد وي را برايقلب او را باز كند و 

 :نياز به وجود آخرت -3
 از اين جهت مورد بحث و بررسـي قـرار گرفـت كـه     ،آخرت در مباحث گذشته اعقتاد به

ممكـن   ،هفـرا خوانـد   آنپـذيرش  مـا را بـه    دين،چنين معاد و آخرتي كه  ،آيا در جهان هستي
اين  ؛ اينكشود كه آخرت و معاد قطعاً ممكن الوقوع است از مباحث گذشته ثابت مياست؟ 

آيا جهـان هسـتي بـا    و نياز دارد يا خير؟  وجود آخرتكه آيا دنياي ما به شود  مي ال مطرحؤس
 است؟ آخرتمقتضي وقوع  اًلزوم ،ساختار فعليش

 الف) ضرورت روان شناختي وجود آخرت:
 .بپردازيمله أاين مسبه  شناختي ست كه نخست از ديدگاه روانخوب

از مرگ را نـاداني   پسزندگي » platos Apalogy«نام ه ب شكنتگهم در كتابپروفسور 
بـاور فيلسـوفان    اين، چكيدهتعبير كرده است.  )cheerful Agnsticism(خوشحال كننده 

 ،از ايـن تصـور   ،از مـرگ  پسبر اين باورند كه معاد يا زندگي  ،. آنانخدانشناس معاصر است
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 هابدور از محـدوديت بتواند در آنجا است كه جايي يافتن گرفته است كه انسان در صدد  نشأت
ك فرضيه ياز اينرو اعتقاد به آخرت صرفاً زندگي كند.  ،و ناماليمات و توأم با رفاه و آسايش

بـدين ترتيـب    !آلـش برسـاند.   بتواند او را به زنـدگي ايـده   تااست  خوش خيالي انسانني بر تمب
واقعيـت چنـين    گرنـه از لحـاظ   نموده اسـت و دچار  ،دهنده تسكينانسان خود را به يك تفكر 

 !دنيايي وجود ندارد.
همانگونـه   .تآخر دليل بارزي است بر ثبوت رواني جهان ،چنين آرماني در حد خود البته

 بـه همـين صـورت    ؛و آب انسان ويژهاست بر وجود آب و ارتباط  يدليل ،كه احساس تشنگي
 آغـاز دهـد كـه از    ن مـي اشـ ن ،. تـاريخ باشـد  مـي  آرزوي دنيايي بهتر، دليل وجود چنين دنيـايي 

كامالً غيرعقالني است كـه يـك امـر    ، ان بوده است. اينچنين آرزويي در وجود انس ،زندگي
اي كـه بـر    ثير قرار دهـد. پديـده  أانسان را تحت ت ،گسترده يسطحدر و پيوسته بتواند ، بي پايه

دنيـايي بهتـر وجـود داشـته     بايد كه  كند و دال بر اين است مي داللتامكان وجود دنيايي بهتر 
 باشد.

م نيسـت  ولـ عپذيرنـد، م  واسته مهم رواني را به بهانه غيرحقيقي بودن، نمـي خ اينكساني كه 
بر  ،دانند مي و حقيقي واقعيچيزي را اگر  و دانند ياني را روي زمين واقعي ميجر كه آنان چه

سؤال، اين است كه اگر اعتقاد به آخرت، برخاسته از شرايط و محـيط  ؟ است مبناي چه دليلي
؟ و سـازگار اسـت   هنگاهمبا احساسات و عواطف انسان بيروني است، پس چرا تا اين اندازه 

مطابقت و  ،سال و بدون وقفهبا گذشت هزاران  ه چنين چيزي را دارد كهتوانايي ارائآيا كسي 
 توانمند و ماهر،آيا افراد  ند؟ وهنگي خود را با عواطف و احساسات دروني انسان حفظ كاهم
د كـه  نـ را از پيش خـود تراشـيده و چنـان در روح و روان انسـان داخـل كن     اي  نظريهتوانند  مي

د و با احساسات وعواطـف  وش نهادينهدر روح و روان انسان  لآ ي ايدهيآرزوي رسيدن به دنيا
 باشد؟و سازگار هنگ اوي هم
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خواهان جهاني است كـه در  فقط  ،انسان؛ شوند نيا برآورده نميبسياري از آرزوها در اين د
او داده شده كـه عـالوه بـر زنـدگي،     ه اما جهاني ب نه مرگ و نابودي؛ آن زندگي باشد و بس،

 نيز در آن حاكم است. ن مرگ و ميرقانو
و  در اثر تجربيـات  كه در حالي به انسان پيغام مرگ داده شود كهاست  جاي بسي شگفت

دهـد   مـي  نشـان آمار و ارقام ! زندگي را بدست آورده استترين  تالش خود، صالحيت موفق
 دچـار سـكته  زمـاني  و دقيقـاً در  سالگي  65 تا 45در سن  كه بسياري از بازرگانان موفق لندن،

 اند! شان رونق گرفته و سود زيادي در عرصه تجارت بردهكه تجارتاند  قلبي شده
بـا مـا    ،آيا خداونـد  كهشايان توجه است «نويسد:  ) ميwinwood Reade( ود ريدونيو

اساس  بردر آنجا كه  نيز هستاين دنيا، دنياي ديگري  آيا عالوه بر و خويشاوندي داردنسبت 
بلكـه   باشـد،  مـي  له مهـم فلسـفي  أشود؟ اين مطلب نه تنهـا يـك مسـ    ادهبه ما پاداش د اعمالمان

بـه منـافع مـا     زيـادي كه تا حد بسـيار   پرسشيالي است كه با اعمال ما ارتباط مستقيم دارد. ؤس
 بسـيار اتفـاق  يني اسـت.  يدر سطح بسـيار پـا   ،بسيار كوتاه و رفاه آن ،بستگي دارد. زندگي دنيا

. اگـر  خـود رسـيده ايـم   هاي  كه تازه به خواسته رسد فرا مي زماني ،افتد كه مرگ ما انسانها مي
م توانـد در آن بـه تمـا    براي زندگي وجـود دارد كـه انسـان مـي     ديگريروشن شود كه روش 

توانـد   انسان ديوانه و نـادان، ديگـر چـه كسـي مـي     از غير  ،هاي خود برسد ها و خوشي خواسته
 58F1»؟را انكار كنداي  شيوه چنين

ي رد ئـ خـاطر يـك اشـكال جز   ه ب آرزوي مهم و فطري را صرفاً اين ،همين نويسنده !آري
 گويد: و مي كند مي

نظـر  ه از مرگ) بسيار معقول و منطقـي بـ   پسزندگي  اعتقاد بهكنون اين نظريه، (يعني  تا«
راحتـي  ه بيهوده اسـت و بـ   كامالًاعتقاد به آخرت، د. اما بعد از دقت نظر معلوم شد كه يرس مي
عقـل   فاقـد  انسـانِ  ،از آنجا كه بـر اسـاس ايـن ديـدگاه    آن را ثابت كرد. دن بو بيهودهتوان  مي

 ي مانند گوتـه ناما خردمندا رود، بهشت مي و به را بر دوش ندارد شمسئوليت گناهان(ديوانه)، 

                                                           
1- Martyrdom of Man, P.414. 
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انسان عاقـل بوجـود    كهاست از اين بهتر  ديوانه بودن،لذا  ،روسو در دوزخ خواهند سوخت و
 .59F1»بيهوده است ،اين سخناز اينرو  ؛بيايد

) maxwell( تحقيق مكسويل شن است كه از پذيريلرد كلو گفتهكامالً شبيه  ،اين سخن
 ده بود.باز ز سر

چيزي را  )machanical model(نمونه ماشيني  ،) گفته بود تا منkelvinن (يلرد كلو
 الكتريكـي  ي وناطيسـ غنظريـه م  ،م. بـه همـين خـاطر او   تعـاجز هسـ  آن  كاز در ،درست نكنم

يـت نبـود. در   ؤيـن نظريـه از عينـك مـادي او قابـل ر     ه اين دليل كدرا قبول نكرد. ب» مكسول«
 بسيار شگفت آور است.دنياي طبيعت اين امر 

ای  بگونـه ند كه طبيعـت و فطـرت بايـد    كن ميگمان گويد: بعضي افراد چنين  مي» سوليون«

60F».سازند مي آن را در قالب كارخانه خود ،ن امروزياباشد كه مهندس

2 
 گفته است:) winwood( ودونيو
تصـورات و  ج بايـد بـا   انديشد كه دنيـاي خـار   فيلسوف قرن بيستم با چه مجوزي چنين مي«

 ؟»هنگ باشدااو همهاي  خواسته
نيـازي بـه خـارج     ،حقيقت امر :كه بسياري از دانشمندان معاصر از درك اين نكته عاجزند

جهان  اين است كهحقيقت، است. وقتي اج محتامر  حقيقتبه  ،بلكه خود جهان خارج ؛ندارد
مگـان  هلذا براي تسويه حساب در محضر عدل او حاضر شويم، بايد خدايي دارد و ما  ،هستي

شـان را بـا   زندگي بايـد يا مردم عادي كوچه و بازار، و گوته  ي مانند روسواندانشمند و از جمله
از حقيقـت   پيـروي . رمز موفقيت مـا، در  نمايندسپري  اطاعت و فرمانبرداري از دستورات خدا

خواهد كه خود  ته نميآن. نويسنده مذكور از روسو و گو نهفته است، نه در ستيز و مخالفت با
ايـن  . پنـدارد  مـي بيهـوده  قابل تغيير نيست، لذا حقيقـت را   از آنجا كه حقيقت، را تغيير دهند و

تـا از  داند  ميات جنگي را بيهوده نويسنده به شخصي شبيه است كه قانون حفظ اسرار و اطالع

                                                           
2-Martyrdom of Man, P.415. 
1- JWN Sulivan, The Limitations of Science, P. 9 
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بـرگ  روزنمچـون  هگيـرد و دانشـمندي   بكاركرد يك نظامي، مـورد سـتايش قـرار    اين طريق 
)Rosen bergeبا صندلي برقي اعدام شوند.همسر زيبايش ) و 

عتقاد ) اtomarrow(تصور فردا  هموجودي است كه بتنها  ،انسان ،از ميان موجودات دنيا
تـالش   بهتـر اي  كـه بـراي آينـده    آينـده نگـري اسـت    يحصر بـه انسـانها  من ،دارد. اين ويژگي

ها  . مثالً مورچهكوشند مي حيوانات نيز براي آينده خوداز ترديدي نيست كه بسياري  .ندكن مي
كه در  جوجه هاييبعضي از پرندگان براي ؛ كنند ن غذاي زمستان را ذخيره ميدر فصل تابستا

و  از روي غريـزه صـرفاً   ،مـل حيوانـات  عسازند. اما ايـن   نه مي، الآيند مي از تخم بيرونآينده 
اراده چنـين  عمـداً و بـا   ،نيازهـاي آينـده خـود   رفـع  بـراي  هـا   آن و گيـرد  بدون شعور انجام مي

آينده گيرد.  صورت مي غريزهبدون اراده و بنا بر  ،حيواناتسوي اين عمل، از  بلكه ؛كنند نمي
هـيچ  د و شـو  فقط در انسان ديده مـي  ويژگي،اين  و ددارنياز  ، به يك نوع تصور فكرينگري

 مند نيست. از تصور فكري بهرهه ديگري موجود زند
در برابـر  هـا   انسـان  كـه  نشـان دهنـده ايـن اسـت    ساير موجودات زنده،  باانسان اين تفاوت 

ير حيوانات فقـط زنـدگي   مند شوند. زندگي سا هاي بيشتري بهرهبايد از فرصت موجودات ديگر
آيـد كـه او بايـد     فردايي ندارد. اما از ارزيابي انسان چنين بر مـي ها  آن زندگي و استامروزي 

 است.منافي و ناسازگار  ،فردايي داشته باشد و انسان بدون فردا با نظام فطرت و طبيعت
، اميـدوار  زنـدگي بهتـر   بـه زندگي، ما را  شكستها و ناكاميهايرنجها،  گويند كه مي  بعضي

و آسـايش ايجـاد چنـين بـاوري      يـت آورد. در امن وجـود مـي  ه گي بهتر را بكند و توقع زند مي
آنان را  ،يدند. زيرا مسيحيتيروم در سطح وسيعي به مسيحيت گرا است. مثالً بردگان ناممكن

تصـور   ،انسـان ضمن افزايش آسـايش   پيشرفت دانشكرد.  در آسمانها اميدوار مي يآسايش هب
 برد. مي زندگي در جهاني ديگر را از بين

نخستين ارمغان كند.  چنين چيزي را تأييد نميتكنولوژي،  اما تاريخ چهارصد ساله دانش و
دار موفـق شـد وسـايل و     اين بـود كـه گـروه كوچـك سـرمايه      ،پيشرفت تكنولوژي درآو هو ر

و  شـر پرولتـار  قو و انبوه ثروت وسرمايه را به سوي خود جلـب كنـد   دست بياورد ه امكاناتي ب
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را محتاج و خادم خود بگرداند. شرح و جزئيات بسيار خطرنـاك   و آنان نمايدد كارگر را نابو
) مشـاهده نمـود. كتـاب    capital» (سـرمايه « بـه نـام   توان در كتاب ماركس، اين جريان را مي

همان طبقه پرولتـاري كـه در قـرن     است. )طبقه پرولتاري (كارگر دردپر فرياد و فغان ،مذكور
را فـراهم   وجـود آمـدن آن  ه بـ  ةداري، زمينـ  سـرمايه عتي و نظام جدهم و نوزدهم، سيستم صنه

وضعيت تا حـد زيـادي    ،در اثر سعي و تالش صد ساله پرولتاري و ها شروع شد كرد. واكنش
غييرات فقط در ظاهر قضيه بود. هرچند كه دسـتمزدها بـاال رفـت و    . اما اين تگرديددگرگون 

رفـاه و آسـايش   امـا   ،نـد ردك يافـت مـي  مـزد بيشـتري در   گذشـته نسبت به روزهـاي  ان كارگر
 تپيشـرف  ان، به مراتب نسبت به گذشته افـزايش يافـت.  ميزان محروميتش كارگران كمتر شد و

، ه انسـان باست اما نتوانسته  ،ضي مظاهر مادي بهره مند كردهانسان را از بع ،دانش و تكنولوژي
رد ن كـامالً صـحت دا  درباره تمدن نوي» Black«. اين گفته بلك دهدخوشي و آرامش قلب 

 كه:
A Mmark in enery face I meet 

Marks of weakness, marks of woe 
آه و انـدوه  عالمت ضـعف وعالمـت    ؛كنم مشاهده ميعالمتي اي، در هر چهره  ،من :يعني

 2را.
 در حـالي كـه   حيوانـات در دنيـاي مـا خوشـحال هسـتند.      :راسل اعتراف كرده بود اندبرتر

اما نعمت خوشحالي در دنياي جديد براي آنان  ور و خوشحالي سزاوارترند،به اين سرها  انسان
61Fميسر نيست.

1 
يدن بـه خوشـحالي   گويند: رس اي است كه مردم مي گونهبر تعبير راسل اكنون وضعيت ب بنا

 62F2.اصالً ممكن نيست
اين اسـت كـه پيشـرف     ،واقعيت .ممكن شده استشحالي در دنياي امروز يك امر غيرخو

سـلب   هـا  امـا آرامـش و آسـايش را از دل    ،شـده هـا   خانه موجب پيشرفت ،ولوژيدانش و تكن
                                                           

1- Canquest of Happiness, P. 11. 

2- Canquest of Happiness, P. 93. 
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ايـن   از هـايي كـه   امـا انسـان   ،هاي بسيار مجهزي اختـراع شـده   ها و ماشين نموده است. دستگاه
اين است  !ند. آرياز نعمت سكون و آرامش محروم ،دكنن مي استفادهها  ها و كارخانه دستگاه

ولوژي چهارصد ساله. بـا توجـه بـه اضـطراب و جنـگ سـرد و       و تكندانش پيشرفت  دستاورد
گرمي كه در اثر رقابت كشـورهاي پيشـرفته از لحـاظ دانـش و تكنولـوژي، در جهـان حـاكم        

يـك   تواند مي توانسته يا ،است، چگونه و بر مبناي چه دليلي باور كنيم كه دانش و تكنولوژي
 وي آرامش است؟راهم كند كه در جستجي فانسان آرام برايمحيط امن و 

 ب) ضرورت اخالقي وجود آخرت:
به اثبات آن ها و مقتضيات اخالقي،  از مرگ از ديدگاه خواسته پسمسأله زندگي ارزيابي 

 انجامد. مي
در غيـر ايـن    ؛آخرتـي داشـته باشـد    ،كه دنيا طلبد مي اين راشرايط حاكم بر جوامع بشري، 

 خواهد شد. اصورت تاريخ، بي معن
ايـن   يك مسأله فطري اسـت. بـه جـز انسـان،     ،و تمييز ميان ظلم و عدلاحساس خير و شر 

شـود. ولـي در عـين حـال ايـن احسـاس، در عـالم         خاصيت در هيچ موجود ديگري ديده نمي
 گردد. ال ميبشريت از هر جاي ديگر بيشتر پايم

 شـد و كُ مي و دهد مورد تاخت و تاراج قرار مي او را كند، نوع خويش ستم مي همه انسان ب
حتـي گرگهـا و   در صـورتي كـه درنـدگان     .درسان مياذيت  او آزار وبه هاي مختلف  به شكل
خـود  ان نوع هم ،هاانسان كه كنيم اما مشاهده مي ؛كنند ن كاري نميچنيان خود نوع همشيرها با 

 هنـه تنهـا بـ    ،هـا و شـيرها  نـد كـه گرگ  دار مـي  چيزهـايي روا ها  انسان ساير در حقو  درند مي را
هـاي حـق    دارند. ترديدي نيسـت كـه جلـوه    روا نميهم ساير حيوانات  هبلكه ب ،خودان نوع هم

العـاده   فـوق  ،هـا  شـود و ايـن جلـوه    شناسي و حق طلبي در صـفحات تـاريخ بشـر مشـاهده مـي     
است. اينـك  پايمال كردن حق ديگران از ستم و  آكندهند. ولي بخش عمده تاريخ بشر ارزشبا

 :گردد بيان مي صيتهاي معروف دنياچند سخن از شخ
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 63F1.استو دردها صرفاًَ تاريخ جرايم و آالم  ،واليتر: تاريخ انسان -1
 فقط سخن بيهوده است. ،هربرت لينسر: تاريخ -2
 هدف.بي  يهان: كل تاريخ عبارت است از داستانوئلپان -3
 نيست. ناكاميهاو  هابيش از دفتر جرايم، حماقت چيزيرد گبن: تاريخ انسان اادو -4
اين اسـت كـه آنـان هـيچ      ،از تاريخ ياد گرفتندها، مردم و حكومتتنها چيزي كه : لگه -5

64Fدرسي از تاريخ نياموختند.

2 
و بـراي هميشـه    ايدنقشي را بازي نم چنينخاطر پديد آمده است كه ين دآيا انسان صرفاً ب

احسـاس عـدل و انصـاف در وجـود      ..خيـر  :دهد فطرت سالم هر انسان پاسخ مي پايان پذيرد؟
فـرا رسـيدن روزي كـه در آن حـق از      .باشـد چنين و نبايد تواند  كه نمي طلبد مي اين را ،نسانا

باطل جدا شود و ستمكاران به كيفـر سـتم و سـتمديدگان بـه پـاداش مظلوميـت برسـند، قطعـاً         
توان آن را از تـاريخ جـدا كـرد،     اي است كه نمي خواسته ،ضروري است. وجود چنين روزي

 نمود.ان آن را از انسان جدا تو ميهمانگونه كه ن
شـود و   بايد پر شود. فرق ميان آنچه كه مـي  دهد كه خأل نشان مي ،تضاد طبيعت و واقعيت

 . خـأل ميداني ديگـر وجـود دارد   ،كه براي ظهور زندگي حاكي از آنستآنچه كه بايد بشود، 
ن به پايه تكميـل  وجود زماني كه دنيا در آ دهد كه ، بودنها و بايدها، آشكارا نشان ميها هست

» هاردي«فلسفه ش و تكامل برسد، ضروري است. براي من شگفت آور است كه مردم با پذير
از ايجـاد  وحشـي گـري،   ن وضعيت ستم و پندارند. اما اي دنيا را جوالنگاه ظلم و بي رحمي مي

فـردا وجـود    بايـد  ،عقل خواهان آن اسـت  امروز وجود ندارد و آنچه عاجز است كه باوراين 
 .شته باشددا

فوق، همـراه بـا    برد؟ جمله سلطه و قدرت شياطين را چه كسي از بين مي ،نباشد اگر قيامتي
، آكنده از اخبـار و  روزنامه خواند؛ مي اي را روزنامهكه انسان آيد  مي زبان برزماني  ،آه و فغان

                                                           
1- Story of Philosophy. Will Durant, P. 220. 
1-Western Civilisation, E. Mcnall Burns, P. 871. 
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د كـه  ايـ  دقت كـرده كنون آيا تا  كه حوادث روزانه را به تصوير كشيده است؛ ويري استاتص
اخبـار  آكنـده از   هـا،  اينـك رسـانه   !؟ آريهـد د مينشان ما به  چه تصويري از دنيا را ،روزنامه

 هاو تهمت هاوحشتناك، دزدي ماجراهاي هستند و غارتگري تار وكشقتل و ، آدم رباييمتعلق به 
 از تبليغات دروغين تجارت سياسي و سياسـت و دل و مغزمان را  دنرسان ما ميو نظر را به سمع 

از ظلـم و سـتم حاكمـان و ضـعف و مظلوميـت       ،هـا  هو رسـان هـا   د. روزنامـه نـ كن تاجرانه پر مي
تصوير كـاملي   ها، و رسانهها  مجله ،ها، جرايد خالصه اينكه روزنامه .دهند مي ستمديدگان خبر

كـه   ينيستند. قتل و كشتاربيش از اين چيزي كنند و  مي ارائهرا به مردم دنيا  مستكبران ستماز 
 آن، حكايـت از  گر منـاطق هندوسـتان صـورت گرفـت    پور و ديبل پور، كلكته، جمشيدج در

ممكن نيسـت. ممكـن اسـت    غيـر  ،در دنيـا  از اينبدتر حوادثدر آينده نزديك بروز  دارد كه
با ماسك و شعار الئيك و جمهوريت، مرتكب تبعيض نژادي، قتل و كشتار  يا حكومتي، ملت

و فرماندهي كه لقب  پيشوا همچنين اين امكان وجود دارد كه .دنظالمانه و بدترين استبداد شو
خود گرفته، در اوج قدرت و حكومتش، چنـان  ه محسن انسانيت و پيام آور امنيت و آسايش ب

ان جنگـل در  كه شير، ببر و سـاير درنـدگ   روا بداردها  انسان را در حقظلم و ستم شرم آوري 
 فرياد برآورند. استبداد اوشوند و از  سفيدمقايسه با او رو

هـاي گروهـي و تبليغـي بـه اوج پيشـرفت       در مقطعي از زمان كه نشر و پخش رسـانه  !آري
رت، قتـل و غـا   ،ز يك قارهبخش وسيعي اممكن است در يك كشور بزرگ يا در  ،اند رسيده

اي بـه صـورت بسـيار خطرنـاك و در قالـب       و گسـترده  آشـكار  سـتم ظلم و  و تاخت و تاراج
ولي  ،و سالها از ارتكاب چنين جنايتي بگذرد ها ماه و گيردبو منظم صورت  ريزي كامل برنامه
ك هاي گروهي با سكوت مرگباري از كنار اين جنايات هولنـا  ، مطبوعات و رسانهحال با اين

صـورت  جنـايتي  اصـالً  شوند كه گويي  محو از صفحات اي  گونهب اين جنايات تمام و گذرندب
 نگرفته است.

ت كـه فـيلم وحشـتناك ايـن همـه شـيطنتها، شـرارتها،        شـده اسـ   آفريـده ن آيا دنيا براي ايـ 
ها، فقط براي يك بار به نمايش گذاشته شـود و بـس و   قتل و غارت و ها، ظلم و ستمها ندگيرد
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نقص دنياسـت   نشان دهنده، اينها ؟!به سراغ ظالم برود و نه به سراغ مظلوم ، نهكسي از آن بعد
در آن  كه فـرا رسـيدن روزگـاري كـه دنيـا      ادعااست بر اين ، سند و دليل بارزي قصان آنو ن

رسيدن دنيـا، همـان جهـان آخـرت     زمان تكميل و به تكامل  !كامل شود، ضروري است. آري
 است.

 بر سلوك و رفتار انسان:اعتقاد به آخرت تأثير ج) 
بايـد مـورد ارزيـابي قـرار     نيـز  ديگري  جنبهمسأله حقانيت معاد و زندگي پس از مرگ، از 

أله براي انسان مطرح بوده اسـت كـه مـردم چگونـه در     سهاي بسيار دور اين م گذشتهاز  .گيرد
مين ايـن هـدف بـه بعضـي از افـراد، در برابـر       أ؟ اگـر بـراي تـ   قرار گيرنـد ير حق و صداقت سم

، قدرت، سلطه و اختيارات سياسي داده شود، ممكن است كساني كه زير سـلطه آنـان   ديگران
 اينپا را فراتر نگذارند. اما در  ،ر حق و صداقتيمساز خاطر خوف و ترس، ه اند، ب قرار گرفته

كـه از مسـير حـق     وجـود نـدارد  خـود صـاحبان قـدرت    بـراي  اي  سياست و استراتژي، انگيـزه 
. اگر براي تأمين هدف مذكور (نگاهداشتن توده مردم در مسير حق) از تدوين منحرف نشوند

شـود، در   نظـامي وانتظـامي اسـتفاده    نهادهـاي  و  ييسـ هـاي پل  و اجراي قوانين و تشكيل گـروه 
تواند انسان را كنترل كند؟ اگـر   چه نيرويي مي ،مناطقي كه تحت پوشش قانون و پليس نيست

 ايـن مسـأله مطـرح   بازهم  ،دارندرمان خواسته شود تا دست از جرم بمجاندرز و خواهش از  با
، از منـافع خـود دسـت    يـا خـواهش   انـدرز خاطر ه فقط بشود  مي راضيكه آيا كسي  باشد مي

زيرا هـر كـس بـه خـوبي     ؛ بگيرد جنايات را يتواند جلو بردارد؟ ترس از مجازات دنيوي نمي
استفاده غيرمشـروع   و ي بازيتپار ،رشوه ،دروغتوانند  نمي كه قوانين كيفري به تنهايي داند مي

تواند از  ميوني و ارادي، دراي  محرك و انگيزهبلكه فقط  و... را ريشه كن كنند؛ از اختيارات
و موفـق  ي بيروني در اين مـورد  و فشارها ها انگيزه د ورتكاب جنايات و جرايم جلوگيري كنا

انگيـزه و   ايـن . ممكـن اسـت  آخـرت   اعتقاد بـه . ايجاد انگيزه دروني صرفاًَ در كارآمد نيسنتند
ري از اجتنـاب و دو  ،آخـرت وجـود دارد كـه هـر شـخص      اعتقاد به در ، از آن جهتمحرك

 ،آخـرت  اعتقـاد بـه  نشـأت گرفتـه از     زه درونيِيگداند. اين ان نت را وظيفه خود ميهرگونه خيا
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در چارچوب . يكنواخت استكل و شهروندان عادي  اعم از وزير، رييس، مديربراي همگان 
انديشـد و   مـي  الهـي حاضر شـدن در محضـر عـدل     به فناي دنيا وهر شخص اعتقاد به آخرت، 

اهميـت  قـرار خواهـد داد.    بازخواسـت بينـد و او را مـورد    او را مي ،كه خداوند دارد اذعان مي
 وسلاهـ  ويتامـ يعنـي   بسـيار معـروف قـرن هفـدهم مـيالدي      قاضـيان يكي از اعتقاد به آخرت، 

)Mathew Halos( :بر تمام  ،»فريب است دين،«كه  پنداراين « را بر آن داشته تا بگويد
خـط بطـالن    ،بنـاي نظـم و امنيـت جامعـه هسـتند     زير يـر و هايي كه مايه خ تعهدات و مسئوليت

 65F1.»كشد مي
ال را از ديـدگاه  ؤچقدر حايز اهميت است؟ پاسخ اين س ،معاد آخرت و اعتقاد به جنبةاين 

ولي  ؛پذيرند عنوان يك باور واقعي نمي را به آخرتو  ايمان ندارند خدا هيد كه بكساني بشنو
پذيرفتنـد كـه تنهـا    . لذا شدندبه پذيرش رستاخيز مجبور  ،تاريكو هاي تلخ  آنان در اثر تجربه

 معاد است و بس. اعتقاد به، همان عامل كنترل دروني انسان
كنـد.  وادار عـدل و انصـاف   رعايـت  توانـد انسـان را بـه     اسـت كـه مـي    اعتقادهمين  !آري

هــيچ دليــل «انكــار كــرده و گفتــه اســت:  را خــداوجــود  ،»كانــت«آلمــاني  مشــهور  فيلســوف
نظريــه عقالنــي  ،ديــدگاه ايــن فيلســوف. از »وجــود نــدارد خــدا،بــراي اثبــات  اي هكننــد عقــان

)theoretical reason(،  او اما  ؛نيست دينبه سودو به معقوليـت جنبـه عملـي     ،عد اخالقياز ب
66Fدارد. اذعان )Practial Reason(كاربردي دين

2 
و آخـرت و   خـدا  اعتقاد بهارد كه قبول داما  ؛پذيرد طبيعي را نميمابعد ر، هيچ واقعيتتيوال

بـر  . او دارد اهميت زيادي، باشد مي اخالقياتي زيربنا كه جهتاين از  ،از مرگ پسزندگي 
. مناسـبي ايجـاد كنـد   تواند فضاي اخالقـي   مي، و آخرت اعتقاد به خدااست كه فقط  اين باور

محركـي بـاقي   يـزه و  هـيچ انگ  ،براي انجام اعمال نيك شود تا مي عدم اعتقاد به آخرت، باعث
 نظم و امنيت اجتماعي ممكن نخواهد بود. ،نماند و در نتيجه بقا

                                                           
1- Religion Without Revelation, P. 115. 
2-Story of Philosophy, N.Y, 1954, P. 279. 
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اگـر   بايد پرسيد:دانند،  كساني كه عقيده آخرت و معاد را يك تصور فرضي محض مياز 
و چرا براي بشر اين قدر اهميت حياتي دارد؟  ، پسمحض استاعتقاد به آخرت، يك تئوري 

را  ي صـحيح كلمـه  ابه معنـ ، نظم اجتماعييك  توانيم نمي ،معاد د بهاعتقابدون ها  انسان چرا ما
بي نتيجـه و   كامالً ،زندگي ما انسانها تا شود ميمعاد، باعث چرا عدم اعتقاد به تشكيل بدهيم؟! 

و تا اين حد واقعي  غيرواقعي يا غيرحقيقي،يز چيك  امكان دارد در جهان،؟ آيا گردد ابي معن
ايـن  عـين حـال   هيچ ارتباطي با زندگي نداشته باشد و در ممكن است يا و باشد؟ حايز اهميت 

بـراي نظـم بخشـيدن صـحيح بـه نظـام        به عقيده معاد شديد؟! نياز تأثير بگذاردگي دزن رهمه ب
و  هـا  واقعيـت  معـاد، يكـي از بزرگتـرين    اعتقـاد بـه  زندگي، حكايت از آن دارد كه آخرت يا 

عد از استدالل در اين بزاف و اغراق نخواهد بود كه لذا اين ادعاي من، گست. اين دنيا حقايق
هـاي آزمايشـگاهي   معـاد را از نظـر معيارهـا و مالك    اعتقاد بهمورد عقيده آخرت توانسته است 

 .صحيح ثابت كند

 د) ضرورت اعتقاد به آخرت از زاويه نظام هستي:
مـورد بررسـي   جهـان هسـتي    مقتضاي جنبهاز  عد ديگر، يعنياينك عقيده معاد را از يك ب

در جهان هستي صحبت مفصلي به ميـان   خدادهيم. در مباحث گذشته در مورد وجود  قرار مي
خـدايي را  بايـد   كـه  كنند مي اقتضاكه مطالعات و پژوهشهاي علمي و عقلي  روشن شدو  آمد

ارتباط لذا بايد  ،وجود دارد) يقيناًبراي جهان هستي بپذيريم. اينك اگر خدايي وجود دارد (و 
رتبـاطي در  ؟ چنـين ا گـردد  مي كي و چگونه مشاهده ،و با بندگانش مشاهده شود. اين ارتباطا

بـه قيـادت   بينيم كه  مي اينك منكران و نافرمانان خدا را ؛يت نيست. آريؤاين دنيا قطعاً قابل ر
و حكومتهـاي جهـان،    هـا  قـدرت  يم كـه كنـ  مـي  عكـس مشـاهده  ولي بر  ؛رسند و حكومت مي

 ،معرفي نمـوده  يقانونغيررا  خدمتگزاران دين و آيين الهي وفرمانبردار خدا فعاليتهاي بندگان 
مختلفي مشغول كارند تا عقيده هاي  ؛ در همين حال مؤسسات و رسانهگيرند جلوي آنان را مي

: گوينــد مــي و پنــدار كســاني را گســترش دهنــد كــه خــدا و ديــن خــدا را بــه اســتهزا گرفتــه، 
همـه كارشناسـان و   همچنـين   ».!ولـي خـدايي نديدنـد    ،تنـد پيماهاي مـا بـه كـره مـريخ رف    فضا«
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رد  ،آنـان  بـه بهانـه ارتجـاعي بـودن    هاي دينـداران و مـدافعان ديـن را     گفتهدانشمندان معاصر، 
هـا شـكل   انقالب ؛رونـد  ميآيند و  ميمختلف  يهاملت ؛ميرند آيند و مي مردم به دنيا مي .كنند مي
امـا خداونـد هـيچ جـا      ،كنـد  كند و غروب مـي  مي ورشيد طلوعپاشند، خ گيرند و از هم مي مي

آيـا خداونـد را قبـول     كـه  شود ال مطرح ميؤشود. در چنين شرايطي اين س نمي و نمايان ظاهر
بايـد قبـول داشـته باشـيم. زيـرا هـيچ راه       نيـز  داريم يا خير؟ اگر خدا را قبول داريم، آخرت را 

 ارد.با بندگانش وجود ند خداديگري براي ظاهر شدن ارتباط 
. اما در توجيه و تشريحي دارد )Creator(خالقي  كه جهان هستي، پذيرفته است، نيدارو

 دشو هيچگونه ربط و پيوندي در ميان خالق و مخلوق ديده نمي ،دده ميارائه كه او از زندگي 
كنـد.   نمايـان را هستي و خالق ارتباط  كهگردد  نمينجامي براي كائنات پيش بيني سراچنين  و

خيلـي   بلكـه لف) قابل توجيه نيست. ؤراي من (مباين، كند؟  پر مياين خأل را چگونه  ،نيدارو
! مايه اما ارتباطش با مخلوق ظاهر نشود ،شگفت آور است كه جهان هستي خدايي داشته باشد

 ،جهان هستي با اين گستردگي آفريده شود و بدون ظاهر شدن مقصد خلقت تعجب است كه
 !آفريدگار هستي داراي چه صفات و خصوصياتي بوده است؟ كهروشن نشود پايان پذيرد و

 پسزندگي از آخرت يا از كه  شنويم مي راباطن نداي  ، صداي دل وبينديشيم اگر عاقالنه
 د. همانگونه كـه جنـين  باش مي مشاهده تجربه وقابل  هبراي همرستاخيز، . دهد ميخبر از مرگ 

نيـز  يم وقـوع قيامـت   ييا بهتر است بگـو  ،قيامت كند، ب ميشتا براي بيرون آمدن از شكم مادر
 بر سر سرانجامبدون ترديد  عجله دارد وكند و براي بيرون آمدن  سنگيني مي ،در بطن كائنات

 د.مخواهد آ فرودها  انسان

﴿               

        ﴾  :تو  مردم از« :يعني ]187[األعراف

قيامت را فقط  تاريخ دقيق وقوع :بگو دهد؟ مي كه چه زماني رخ كنند ال ميؤقيامت س درباره
وجود خواهد آورد. قيامت بر زمين و ه ب مشخصست كه قيامت را در وقت وا داند. اهللا مي

 .»دگرد ميناگهاني بر شما ظاهر  و كند آسمان سنگيني مي
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 ها و مشاهدات درباره معاد گواهي تجربه -4
دهيم.  ميمورد ارزيابي قرار از مرگ  پسشهادت و گواهي تجربه را درباره زندگي  اينك

زيـرا   ؛مثبـت اسـت   ،از مـرگ را ثابـت كنـد؟ پاسـخ     پـس امكان زنـدگي   تواند مي ،تجربهآيا 
منكـران  سـت.  دعاابـارزترين دليـل بـراي ايـن     بـه عنـوان نخسـتين زنـدگي،     زندگي ما در دنيا 

 گـردد كـه اگـر    مـي  پرسـش مطـرح  اين  لذا .توانند زندگي دنيوي را انكار نمايند نمي آخرت،
بـراي بـار دوم اظهـار    توانـد   نمـي ه دليلـي  بر چـ  چرا و بنا پس ،وجود دارد زندگيامكان يك 

هـيچ   ؟!دوباره تكرار شـود  شاهد آن هستيم،اكنون اي كه  جربهچرا امكان ندارد توجود كند؟ 
در زمان آينـده  را اي  پديدهامكان وقوع كه ندارد با موازين عقالني منافات  ايناز  سخني بيش

 .ايم و شاهد آن هستيم هپذيرفتوقوع آن را كه در زمان حال در حالي انكار كنيم 
ي كه خود انسان امروزي انبسيار شگفت آور است. خداي ،اين تضاد انديشه از بشر امروزي

 ؛وجـود بياورنـد  ه اي را دوباره ب توانند چنين پديده براي توجيه جهان هستي تراشيده است، مي
 دانند! مي اي عاجر دن چنين پديدهوجود آوره از ب ،كند مي معرفي دينكه را  اما خدايي

تصـادف  اتفـاق يـا   ام مظـاهر آن، در نتيجـه يـك    زمين و تمـ  پيدايش جيمز جينز، در مورد
)Accident( ــد:  مــي ــ«گوي ــي ه ب ــاقي محــض  وجــود آمــدن زم ــه اتف ن در نتيجــه يــك حادث
)Accident(،   امر شگفت آوري نيست. اگر جهان هستي تا مدت مديدي باقي بماند، وقـوع

67F».اول خارج از امكان نيستاي ديگر مشابه حادثه  حادثه

1 
گويـد:   وجود آمدنـد. دارويـن مـي   ه ب ،انواع حيوانات ابتدا از يك نوع ،نظريه تكاملبنا بر 

سـم دار بـود، امـا در اثـر      در نخستين مرحله زندگي خود، ماننـد سـاير حيوانـات    كنونيزرافه 
، سـاختار  د مثـل و تولي طوالني تناسل جرياندر  )variation(تغييرات و تحوالت گوناگوني 

نويسـد:   هفتم كتاب خود مي بخشضمن تشريح اين مطلب در  بزرگي يافت. داروين،جسمي 
 68F2.»نمودتبديل را به يك زرافه  توان يك حيوان سم دار مي كه من تقريباً يقين دارم«

                                                           
1- Modern Scientific Thought, P. 3. 

2- Origin of Species, P. 169. 
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همـان  اگـر  پذيرفتـه اسـت كـه    در واقع  ،زندگي و كائنات را توجيه كرده ،هر كس !آري
 ،فراهم شـوند  ديگربار يك  اند، شدهكه موجب زندگي فعلي وجهان هستي شرايط و عواملي 

. در واقع امكان زندگي بعـد از مـرگ از نظـر عقالنـي بـه همـان       گيرد ميشكل دوباره  حياتي
ميزان قوي است كه امكان زندگي فعلي است. هر آفريدگاري را كـه مـا بـراي جهـان هسـتي      

وجود بيـاورد كـه   ه ار قادر است تا همان عناصر را ببايد قبول كنيم كه همان آفريدگ ،بپذيريم
كـه منكـر    شـود  مـي  اين ايراد از ما رفعتنها در صورتي و  را بوجود آورده بودها  آن عه اولدف

اول هيچ گونه  از مرگ، بعد از پذيرفتن زندگي پسانكار زندگي  . چراكهزندگي اولي باشيم
 ندارد. اي يتوجيه عقل

 نگاه روان شناختي:ضرورت وجود آخرت از  -5
 ؛ها در فراشعورانسـان بـاقي خواهنـد مانـد     ، تمام افكار و انديشهاساس پژوهشهاي رواني بر

 جسم او نيسـت. ذرات جسـم انسـان بعـد از     وجز ،كند كه ذهن انسان ارا ثابت مياين امر آشك
نيـز   ور بعـد از صـدها سـال   شـع شـوند. امـا در دفتـر فرا    تبديل مي روند و سال از بين مي هرچند

فراشعور) متعلـق بـه   دفتر دهد. اگر حافظه ( رخ نمي ييا اشتباه و كوچكترين تغيير، ابهام، خطا
 و چـرا حافظـه، مـوازي بـا از بـين رفـتن يـا دگرگـوني        ؟ باشد مي ، در كجاي جسماستجسم 
 اش ايـن چـه دسـتگاهي اسـت كـه بدنـه      شود؟  نمي دگرگون يا درو مين ي بدن از بينها سلول

 ؟رسـد  آن بـه پايـان نمـي   موجـود در  هـاي   افكار و انديشه اما خود ،پاشد هم مياز  شكند و مي
كند كه وجود انسان در واقـع منحصـر    آشكارا ثابت مي ،رواني -ها و تحقيقات علمي پژوهش
شود. بلكه جدا از جسـم چيـزي ديگـر     ميو مرگ  دچار آسيب و نابودينيست كه  يبه جسم

شـود و بـدون اينكـه     رود و فنـا نمـي   هرگـز از بـين نمـي   است كه در نهان انسان وجود دارد و 
 كند. هميشه و بطور مستقل حفظ مي ، وجودش را برايگردددستخوش نابودي 

از مـرگ   پسي دنيا است وحاكم ، در همين زندگي دنيويفقط قانون زمان  گفتني است:
زمـان   مطابق بـا قـانون   ،در اين دنيا اعمال برخاسته از شعور انسانباشد.  ميبيرون از دايره زمان 

و خـارج از دايـره   ذهنـي  اي  زندگي احتمال وجودفرويد،  بر اساس ديدگاهاما  ؛گيرد انجام مي
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از مـردن   پـس  ،نيز ادامه خواهد يافت و مـا  مرگاز  بعد ،كه اين زندگي زمان، بدين معناست
 ،ت اصلي ماباشد. زيرا وجود و حيا زنده خواهيم شد. مرگ ما نتيجه و حاصل قوانين زمان مي

 ميـر از دايره اين قوانين خـارج اسـت و هرگـز دچـار مـرگ و       ،فرويد، فرا شعور ما به گفتهيا 
شعور كه حقيقت انسان محسوب د. فراگير مي را در برفقط جسد عنصري ما  مرگ،شود.  نمي
ق اتفـا سـال قبـل    25ماند. مثالً جرياني را در نظر بگيريد كه  نيز باقي مي مرگشود، بعد از  مي

 در ذهـن شـما خطـور كـرده اسـت و      پيشكه بيست سال را مد نظر قرار دهيد يا خيالي  افتاده
وش شـده را در عـالم   ايد. امروزه همان جريان يـا همـان خيـال فرامـ     آن را فراموش كرده ،شما

اين است كه آن خيال يـا   ،بينيد. از ديدگاه علم روانشناسي، معني اين خواب يا ميؤخواب و ر
ال ؤاست. اكنون اين سـ  وجود داشتهدر حافظه (فراشعور) شما بدون كم و كاست  جريان عيناً

 روي ،شـعور فراايـن حافظـه و    شود مي آياست؟ عور كجاكه اين حافظه يا فراششود  مي مطرح
ي هـا  سـلول  باشد؟ مگر غير از اين است كه ثبت شدههمانند صدا بر روي نوار بدن ي ها سلول

 هـا  سلول اكنون آن و اند و از جسم شما خارج شده گشتهنابود  است كه ها مدت ،سال قبل 25
  بـوده در كـدام قسـمت جسـم شـما      يـا خـاطره،  اين خيـال   ؟ لذا بايد پرسيد: پسدارندنوجود 

جهـان   ،جسـم دهـد: در وراي   مـي  نشانيك مدرك تجربي است كه  ،خودش،؟اين امر ستا
 شود. نا نميو از بين رفتن جسم، فديگري وجود دارد كه با فنا شدن 

از  زنـدگي بعـد   يبقـا  دهـد كـه   چنين نتايج بدست آمده از تحقيقات شيميايي نشان مـي هم
و  بلكـه عينـاً بقـا    ؛اسـت  مطلـق ممكـن   ياساس اين تحقيقات نه تنها بقا بر مرگ ممكن است.

 ايم. آشنا بوده آنقبل از مردن، با  من و شما كند كه ثابت ميهم شخصيتي را  ماندگاري
 مـورد اما اين خصوصيات از نظر علمـي   ؛استاي  و ديرينه ي خصوصيات متعددانسان دارا

بـا  ترين خصوصيات بشر اسـت. امـا    يا يكي از قديميؤاند. مثالً خواب يا ر رار نگرفتهارزيابي ق
خصوصـيات ديگـري نيـز     مطلـع نبـوده اسـت.    رؤيـا، ي  نوين دربارههاي  از يافتهبشر، اين حال 

آوري شـده و از نظـر علمـي     عآمار و ارقـام كـامالً صـحيحي جمـ    ا ه آن وجود دارد كه درباره
دست آمده است. از جملـه ايـن   ه ب اي اند و نتايج بسيار ارزنده گرفته و تحليل قرار جزيهمورد ت
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اي از  شاخه ،) است. تحقيقات روانيpsychical researchesتحقيقات، تحقيقات رواني (
بشر را براساس  غيرعادي يا فوق العادهتعدادهاي باشد كه صالحيت و اس شناسي جديد ميروان

 1882دهد. نخستين مؤسسه بـراي انجـام چنـين مطالعـاتي در سـال       تجربه مورد مطالعه قرار مي
، نفـر به وسيله ايجـاد ارتبـاط بـا هفتـاد هـزار       1889ميالدي در انگلستان تأسيس شد و در سال 

نـام مؤسسـه   ه مؤسسـه هـم اكنـون بـ    اي آغـاز نمـود. ايـن     تحقيقات خود را در سطح گسـترده 
اسـت و    كار ) مشغولsociety for psychical Researchتحقيقات و مطالعات رواني (

وسـيله تجربيـات و   ه مؤسساتي شبيه آن در ديگر كشـورها نيـز وجـود دارد. ايـن مؤسسـات بـ      
آميزي صـورت اسـرار  ه نسان بعد از مرگ نيـز بـ  الگوهاي متعددي ثابت كردند كه شخصيت ا

 است. دگارمان
مشـغول نوشـتن   و در آمريكـا نشسـته    »ت جوزفنس«اقي در هتل تدر ا گردشگرانيكي از 

 ؛ته اسـت شسمت راست من نسكسي ناگهان احساس كردم كه «نويسد:  بود. او مياش  سفرنامه
 .»خواهر من استو ديدم  راست خود نگاه كردم سمتبالفاصله به 

لحظاتي پيكر خواهرش از جلو چشم ناپديـد  پس از ؛ كرده بودخواهرش نه سال قبل فوت 
گيرد كه از ادامـه سـفر منصـرف     شود. اين شخص چنان تحت تأثير جريان مذكور قرار مي مي

جريـان را بـراي خـانواده و فاميـل خـود بـازگو        پس از بازگشتگردد.  اش برمي به خانه ،شده
 ،مـادرش  دم،ديـ واضـح   خـراش خواهرم يـك   گونةگويد: در طرف راست  كند. وقتي مي مي

در ناخواسـته و  گويد: آري، بعد از مـرگ دختـرم،    ايستد و مي افتان وخيزان روي پاهايش مي
گويـد: در   د. مادر مـي ايجاد شدخترم  هچهر روي من، ، خراشي از ناحيهاثر يك جريان اتفاقي

 هـيچ گـاه  حالي كه بسيار ناراحت بودم، با ماليدن پودر آثار نامطلوب خراش را پنهان كـردم و 
69Fبازگو نكردم.براي كسي  اين جريان را

1 

                                                           
1-Human Personality and its Survival of Bodily Death FWH Myers, N.Y, 

1903. Vol. II, PP. 27-30. 
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هـاي آن ديـده    نمونه ،دنيا نيست و در همه جاي ها منحصر به اروپا و آمريكا گونه پديدهاين
، لذا در باب كانون تحقيقات علمي هستند ،پاآمريكا و اروآن جهت كه امروزه شود. اما از  مي

در و  اينـد همـت نم  ،عـده اي د. اگـر  يـ آ بـه ميـان مـي   صـحبت  كشـورها  اين علمي از  گواهان
ر تكثرت شاهد چنين داليلي و حتـي قـوي  ه كشورهاي اسالمي چنين تحقيقاتي را انجام دهند، ب

 خواهيم بود.ها  آن و معتبرتر از
بـات  هاي بسـياري هسـتند كـه وجـود شخصـيتها را بعـد از مـرگ بـه اث         بدين ترتيب پديده

روي گونـه  ر كـرد. زيـرا از خـراش    وتصـ  وهم و خيـال توان  نمياي را  رسانند. چنين پديده مي
 از آن مطلع نبود. ديگريشخص  داشت وخبر  شفقط مادر ،دختر

) Broad(براد امتناع كنند.  اين استدالل شممكن است از پذير ،بسياري از اذهان امروزي
 نويسد: مي

كـوچكترين   ،هـاي علمـي ديگـر    تحقيقات روانشناسـي در هـيچ يـك از شـعبه    به استثناي «
 70F1.»براي زندگي بعد از مرگ ثابت نشده است يامكان

يـك كـار    ،كـه گفتـه شـود: فكـر كـردن      استمانند اين  )Broadبراد (اما استدالل آقاي 
 !كائنات سراغ نداريم كه فكر كند. به غير از انسان هيچ موجودي را در زيرا باشد؛  مي مشتبه

آن بايـد از علـم    يـك مسـأله روانـي اسـت. بنـابراين ثبـوت يـا عـدم ثبـوت          ،بقاي زندگي
شه يدان ماند كه مظهر تفكر و اين مي به ،موعلساير دست آيد. جستجوي آن در ه روانشناسي ب

وانيم بـراي جسـم   تـ  حتي مطالعه اجزاي انساني را نمي ؛را در نباتات يا در فلزات جستجو كنيم
انسـان  آن هسـتيم، جسـم موجـود و مـادي      يمدعي بقـا  ،مازيرا آنچه  ؛دهيمانسان اساس قرار 

 باشد. در جسم مياز جسم و  مستقل نيست، بلكه روح است كه
 انـد.  پذيرفتهاز مرگ را به عنوان يك واقعيت  پسزندگي  واقع بين،بسياري از دانشمندان 

 بخـش دانشـگاه بـراون در   فلسـفه در  اسـتاد   )C.G.Ducasse(پروفسور سـي.جي. دوكـاس   
ررسـي قـرار   رد بگاه رواني و فلسـفي مـو  ديد مسأله زندگي بعد از مرگ را ازش، كتاب هفدهم

                                                           
1- Religion Philosophy & Phisical Researches London, 1953, P.235. 
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به زنـدگي پـس از مـرگ اعتقـاد      دينياساس اصول و ضوابط  اگرچه بر ،كاسداده است. دو
كه مـا را   باشد مي دست ، شواهدي دردينيكه قطع نظر از ديدگاه  بر اين باور است اما ندارد،

علـم روانشناسـي   تحقيقـات  از نقـد و بررسـي    پـس  . وي،دكنـ  نسبت به بقاي زندگي قانع مـي 
 نويسد: مي

قراين و شواهد مربـوط را مـورد مطالعـه قـرار      ،ي در طول سالهاي متماديان زياددانشمند
آري ، شـواهدي در دسـت اسـت كـه      :نتيجـه رسـيدند و اعتـراف كردنـد كـه     دادند و به ايـن  

رسد  نظر ميه ممكن و عقالني ب» Survival-Hypothesis«فرضيه بقاي روح  ،براساس آن
اي كه بقـاي روح   دانشمندان برجستهبرخي از جيه ديگري براي اين شواهد ممكن نيست. و تو

 دانند، عبارتند از: مييا زندگي بعد از مرگ را ممكن 
 )Alfred. Russel – wallace(لس.الفرد راسل وآ -1
 )sir william Crookes( م كروكسالييو سر -2
 )F.W.H Myersمايرز ( -3
 )Camille Falmmarion(ن وريالملي فيكيم -4
 )Sir Olve Lodge( الج واول سر -5
 )Dr.Rechard-Hodgson( نسهاگ چارديدكتر ر -6
 )Sir Henry Sidwiek( كيودي سيرهن سر -7
 )».Professor Hysgop( وپگسپروفسور ه - 8

 ،از مـردم  زيـادي زندگي بعد از مرگ كه تعـداد   اعتقاد بهآري، «افزايد:  مي دكتر دوكاس
نيـز   با داليل تجربي، صحيح است گذشته از آنكه ،دارند قبول دينيبه عنوان يك اصل  آن را
زنـدگي بعـد    ديدگاه ديني در مورد اعتقاد به، قطع نظر از در اين صورت. باشد مي تابثقابل ا

ايـن  الزم نيسـت كـه    از اينـرو  .وجـود دارد درباره آن زيادي ، داليل و شواهد قطعي از مرگ
71F».ه دين بپذيريم و داليل علمي در اين زمينه كافي استديدگاه را از نگا

1 

                                                           
1- A Philosophical Scrutiny of Religion.P. 412. 
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از مـرگ، ماننـد ايـن     پـس زنـدگي   دينـي همه داليل و شواهد، نپذيرتن جنبه با وجود اين 
اصـله بسـيار   فدو نفـر از   امكـان نـدارد  با اصـرار و سرسـختي تمـام بگويـد:      ،يكه شخص است

خويشـاوندان ايـن   يكـي از   بشـنوند؛ سـپس  ديگر را صـداي يكـ   با هم صحبت كنند وطوالني 
پـس از مكالمـه تلفنـي     ،از يك شهر بسيار دور به وسيله تلفن با وي صحبت كند و او شخص،

ن اسـت  ممكـ ؛ بلكه اشدب م بگويد: ضروري نيست كه صداي شنيده شده از تلفن، صداي فاميل
 باشد.!!رسيده  گوش ه توليد شده و ب يك دستگاه با ،اين صدا

 





 

 

 :بخش ششم
 تاثبات نبو

وحـي  اعتقاد بـه  يا در عقايد ديني، پس از اعتقاد به خدا، اعتقاد به رسالت و نبوت پيامبران 
نـازل  هـا   انسـان  بـر يكـي از   خداونـد، كـالم و سـخن خـود را     بدين معنا كه قرار دارد؛و الهام 
و  خـدا ميـان  كـه   آنجاسازد. از  خود، آگاه مي دستوراترا از ها  انسان سايرتوسط او  ،فرموده

اي  هيچ دستگاه گيرنده و فرستندهدر ظاهر شود و  ، هيچگونه وسيله ارتباطي مشاهده نميامبرپي
يا از شخصي به شـخص ديگـر انتقـال     ديگر و جاييه وجود ندارد كه كالم الهي را از جايي ب

كـه بـه   حـال آن  ؛نـد ه اشك و ترديد به صحت اين ادعـا نگريسـت  ديده بسياري از مردم با  ،دهد
 ي زندگي درك كرد.ها واقعيت ن صحت اين ادعا را با كمكتوا آساني مي

 ،نـد مـا خارج  سجود دارد كه از دايـره محـدود حـوا   ي وهايدر اطراف ما حوادث و جريان
اسـت كـه     شـده موفـق  ابـزاري   بـه سـاختن  نمود. انسـان امـروزي    كرا درها  آن توان ولي مي

يرد و ارسال نمايـد كـه گـويي آن    طوري بگ ،رفاصله بسيار دورا از  پرواز پشهتواند صداي  مي
 Cosmic( پرتوهـا صـداي برخـورد   توانـد   . حتـي مـي  گذشته است انسان گوشاز كنار، پشه

Rays شود. ميدر تمام دنيا يافت ) را ضبط كند. چنين ابزاري امروزه در 
توان صداهايي را ضبط و دريافـت نمـود    مي آنشده كه به وسيله  بدين سان ابزاري ساخته

 قابل درك نيستند.كس براي هيچ معمولي، نواييكه با حس ش
بلكـه مطالعـه    نيسـت؛ هـاي ماشـيني    اين ابزار ويژة دريافت و ادراك، منحصـر بـه دسـتگاه   

گذاشـته اسـت.   موجودات زنده نيز چنين نيرويي دهد كه خداوند در  موجودات زنده نشان مي
امـا حـواس سـاير     ؛بسـيار محـدود اسـت    ،انسـانها و سـاير حـواس    حـس شـنوايي  بدون ترديد 

قادر است به وسيله حس بويايي بـه   ،تفاوت زيادي دارد. مثالً سگها  انسان حيوانات با حواس
. قفلـي را كـه دزد شكسـته و    اسـت سراغ حيواني برود كه از راه بيرون رفته و راه را گم كرده 
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ز اتوانـد   مـي  ،پس از بوييـدن قفـل  سگ  و دهند به سگ نشان مي ،است وارد خانه شدهسپس 
به سراغ دزدي بـرود كـه قفـل را دسـت زده و آن را شكسـته اسـت. بسـياري از        ميان جمعيت 

  شـنوايي، احسـاس و ادراك مـا بيـرون     هد كـه از دايـر  نحيوانات قادر به شنيدن صداهايي هست
 باشند. مي

برخي از حيوانات صداهايي با فركانس بسيار پـايين  دهد كه  تحقيقات و مطالعات نشان مي
)Telepathy (كنند مي توليد) يك پروانه ماده .Moth ( اش  كه پنجـره رها كنيد اقي تدر ارا

قابـل  از فاصـله بسـيار زيـاد    بـراي پروانـه نـر     كند كه مي صداهايي توليد باشد. پروانه ماده، باز
نـوعي  دهـد.   بـه پروانـه مـاده پاسـخ مـي      صـداها شنيدن هستند. لـذا پروانـه نـر پـس از شـنيدن      

كنـد   مـي  و صدايي ايجـاد  مالد را روي يكديگر مي كه پاها و بالهايشجيرجيرك وجود دارد 
جابجـا  كوچـك بـا    حشره شود. اين در خاموشي شب از فاصله حدود يك مايل شنيده مي كه

 ماده ايـن حشـره،  كند. جنس  صد تن هوا، جفت خودش را به سوي خود متوجه ميشش كردن
دهـد كـه    بي سر و صدا مي يپاسخ ،راز ورمز اما با يك شيوه بسيار پر ؛ظاهر خاموش است به

قابـل   را كـه بـراي هـيچكس   و راز  رمـز پرپاسخ بسـيار  اين  ،شنود. جفت نر آن را مي حشره نر
خـود را بـه    ،جهت صـدا را پيـدا كـرده    درك نموده،به صورت شگفت آوري  ،شنيدن نيست

تيز اسـت  اي  هبه انداز )Grasshoper(يك ملخ معمولي  رساند. قوت شنوايي ميماده  حشره
 هيدروژن را بشنود. »Atom«تواند حركت اتم  كه مي

تـوان فهميـد كـه      بـه خـوبي مـي   هـا   آن هـاي بسـيار زيـادي وجـود دارد كـه در پرتـو       نمونه
ولـي   ،يـت نيسـت  ؤظـاهر قابـل ر   بههرچند ؛ و وجود دارد حياتي زيادي در طبيعتهاي  رسانه

اگـر   از اينـرو . باشـد  مـي  دركقابل  ،ندهستاي  ويژهاي كه داراي حواس  براي موجودات زنده
كـنم كـه همگـان قـادر بـه       دريافت مي خدامن صداهايي را از جانب  شخصي مدعي شود كه

وجود دارد؟! اگـر   آوري شگفتنكردني و در اين ادعا چه چيز باورصداها نيستند،   شنيدن آن
برخـي از  ارد كـه  اي وجـود د  هـاي گيرنـده و فرسـتنده    دستگاهچنين ابزارها و در جهان هستي 

ديگـر چـه جـايي     آن عاجزنـد، شنيدن  و برخي ديگر ازد نشنو را ميها  آن صداي ،موجودات
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غـام خـودش را بـه    ، پيپنهانهاي  به وسيله رسانه ماند كه خداوند، مي براي شگفت و انكار باقي
 ،عيـت . واقپيام الهـي رادريافـت نمايـد    بتواند و در او تواني بيافريند كه يك شخص ابالغ كند

دي وجـود  هيچگونه تضـا  ،اين است كه ميان تصور وحي و الهام و ميان مشاهدات و تجربيات
 تجربـه مختلفـي   يآن را در شـكلها  ،مشـاهده اسـت كـه مـا    ، نـوعي  ندارد. بلكه وحي و الهـام 

 يابيم. مي به صورت واقعيت، آن را ماكه  باشد مي نوعي امكان كنيم و مي
بلكـه چنـين    ؛حيوانـات نيسـت   مـر، فقـط مخصـوص   ايـن ا ثابـت كـرده اسـت كـه      ه،تجربـ 

مرزهـاي روانـي   «گويد:  كاريل مي سيوجود دارد. دكتر الكبالقوه نيز ها  انسان خصوصيتي در
72F».، از لحاظ امكان وجود بي نهايت و نامحدود هسـتند مكان و زمانچارچوب افراد در 

بطـور   1
 برنـد و بفـرو   )Hyponotic Sleep(بـه خـواب مصـنوعي    توانند ديگران را  مي مثال: برخي

خـواب  . در نمايند القا آنانيا تخيالت بخصوصي را در  و دنكنوادار را به خنده يا گريه ها  آن
 باشد كه هيپنـوتيزم  مي تنها براي كسي محسوس شود و مينابزار ظاهري بكار گرفته  مصنوعي

بـراي  خدا و پيـامبر،  از اينرو چرا وجود ارتباط غيرمحسوس ميان  شود. مي كند يا هيپتونيزم مي
ش وجـود ايـن   و پـذير  خـدا بعد از اعتراف به وجـود   ؟باشد مي ممكن و خارج از تصورما غير

 ندارد. اي لهام هيچگونه دليل عقالنيا كار وحي وناديگر ، توانايي در انسان
هـاي   و انديشـه  افكاربدون استفاده از ابزار ظاهري با وجود فاصله زياد، تواند  ميانسان  اگر

از طـرف آفريـدگار   بـدين شـكل   سـخن   پس چـرا انتقـال  دهد، يگر انتقال دد را به انساني خو
، برخورداري انسان و ساير موجودات از توانايي ارسال پيـام ممكن نباشد؟ به سوي بنده جهان 

 ،اش، ارتبـاط الفـاظ و معـاني    و بنـده  اهللاميان  دهد مي ي است كه نشانيكي از بزرگترين داليل
در ميـان هنـدوها رواج   ارسـال پيـام از ديرزمـان     .شـود  سباب ظاهري برقرار ميالت و ابدون آ

ميان اهللا و بنده را  ارتباط غيرمحسوسداليلي است كه فهم و درك و اين، از آن دست  داشته
نـام دارد.  » وحـي «، ديـن ، در اصطالح ارتباطشكل كامل همين  .كند ميبراي ما كامالً روشن 

                                                           
1- Man the Unknown. P. 244. 
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آن تجربـه   ،اسـت كـه مـا در سـطح محـدودي      اتيارتباطفراتر از در نوع خودش » وحي« البته
 .ايم كرده

 ضرورت وجود پيامبر (وحي): -1
ضـرورت و نيـاز بـه آن مـورد      اينكامكان وحي و الهام، شايسته است كه  شاز پذير پس

و  دهد را مخاطب قرار يانسان ،مطالعه و بررسي قرار گيرد. آيا نيازي به اين هست كه خداوند
ايـن   ،؟ بزرگتـرين دليـل ضـرورت وحـي و الهـام     به ديگران برساند ودش را به وسيله اوپيام خ

باشـد و از آن دسـت    مـي انسـان  نيازهاي  از مهمترين، خواند مي به آن فرا پيامبرآنچه است كه 
تواند با سعي و تالش خود، بدان دست يابد. از هزاران سـال قبـل    نمي انساننيازهايي است كه 

خواهـد بدانـد كـه كائنـات چيسـت؟ آغـاز و انتهـاي         ي واقعيت است. او ميانسان در جستجو
بـدين  توان به زندگي نظـم بخشـيد؟    مي چگونه ؟باشد مي هانسان چيست؟ خير چيست و شر چ

 و بطـور مناسـب و متـوازن    نمايـد رسيدگي  خود و نيازهاي ها به خواستهخواهد  مي انسانسان 
از  پـس ها  انسان هرچندجايي نرسيده است. ه ب شوتالش. اما هنوز سعي برآورده سازدرا ها  آن

دربـاره دنيـاي طبيعـت    به پيشرفت در زمينه آهـن و نفـت دسـت يافتـه و      و تالش فراوانسعي 
اما هنوز ضمن پيدايش و رشد علوم انساني از ايجاد دانشـي   اند، رشته علمي ايجاد كرده صدها

بايـد پـذيرفت    ؛ از اينـرو خود باز مانده اند از شناخت اساسيبه نام انسان شناسي عاجز مانده و 
خداونـدي قـادر بـه    هدايت و بدون  و رهنمود الهي نياز داردبه كمك  زمينه در اين كه انسان،

 شناخت خويشتن نيست.
، امـا همچنـان   نشـده اسـت  موفـق  گي دزنـ  رازپذيرد كه هنوز به كشـف   انسان امروزي مي

علم وصنعت در عرصه رفع نيازهـاي روحـي   ناتواني كه روزي موفق خواهد شد.  مدعي است
انسـاني در نخسـتين مراحـل و     مـا، بـا رهـا كـردن علـوم     «كنـد كـه:    مي ، اين گفته را تأييدبشر
علوم انساني نيز دانشمندان » آن، به علوم مادي اهميت و جايگاهي غيرعادي داده ايم.هاي  پايه

 سـي گردان شـدند. دكتـر الك  مـان خـود سـر   هـم و گ و در دنياي وباز ماندند واقعيت  از درك
تـوان بـر    اصـول انقـالب فرانسـه و نظريـات مـاركس و لينـين را صـرفاً مـي        « گويـد:  ميكاريل 
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 Law of(هـا   انسان قانون ارتباطاتبايد با صراحت تمام بگوييم:  تطبيق داد،خيالي انسانهاي 

Human Religionصــرفاً ،اصــول اقتصــادي و اجتمــاعيو )، هنــوز كشــف نشــده اســت 
73F».باشند نمي ل اثباتبايهايي هستند كه قتئور

1 
زيـادي را فـراروي   هـاي   و عرصـه  پيشرفت چشمگيري نموده ،علوم تجربي هرچند امروزه

بـه رفـع   كـوچكترين كمكـي    شـده و  انسان گشوده، اما خود باعث پيچيدگي مشـكالت بشـر  
بشر در نظـام   هاي نوين يافته«نويسد:  مين سوليوده است. مشكالت و نيازهاي رواني انسان نكر

 دانـش اگرچه امـروزه   ي دارد.بيشترابهامات و اسرار ، انسان تاريخ فكري تمامبرابر  درهستي، 
بسـياري از ايـن    حـال امـا بـا ايـن     ،بـا ادوار گذشـته بيشـتر اسـت     سهدر مقاي ،درباره طبيعت ،ما

ابهـام   و ار تضـاد چـ . زيرا ما از هر طرف دنيستمختلف مفيد و قانع كننده  اتمعلومات از جه
74F».هستيم

2 
در  رازكشـف ايـن   كـه   آيـد  مـي  چنـين بـر  علوم مادي عرصه راز زندگي در جستجوي از 

 كشـف راز زنـدگي از آن جهـت اهميـت دارد    نيست. ممكن براي انسان  عرصه علوم تجربي،
د دانسـتن راز  دوسـات مـا در حـ   قادر بـه عمـل صـحيح نيسـتيم. بهتـرين احسا      آنبدون  ،ما كه

بـدون   ،دروجود مـا كـه فكـر و ذهـن نـام دا      بخشترين و واالترين  عالي و  قرار دارند زندگي
بي جواب  گيرد و تمام زندگي بدون آن به صورت يك معماي راز زندگي آرام نمي شناخت
مـا  البتـه  آيد. به تعبير ديگر دانسـتن راز زنـدگي بزرگتـرين نيـاز و ضـرورت مـا اسـت.         در مي
 را تأمين كنيم.واالترين نياز خود  نيمتوا نمي ،بدون كمك از خداوند ،انسانها

 ؟دارنـد » وحـي «به وجـود   ينياز شديدها  انسان آيا چنين وضعيتي حكايت از آن ندارد كه
، نشـانگر ايـن واقعيـت اسـت     وي در اين زمينهن و عجز اراز زندگي براي انس كشف تضرور

زنـدگي   رازقعيـت يـا   بتوانـد بـه وا   نسـان تا ا دخالت كند بايد چيزي فرابشري در اين زمينهكه 
تند و انسـان  انسـان هسـ   مهمتـرين نيازهـاي  همانگونـه كـه نـور و حـرارت از      ؛دست يابـد خود 

                                                           
1- Man the Unknown. P.37. 
2- Limitations of Science, P. 1 
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ايـن   ،به وسـيله خورشـيد   خالق هستي،اما  ،باشد مين اين نياز حياتي نميأبخودي خود قادر به ت
 مين نموده است.أرا تها  انسان مهم دو نياز بسيار

خـود را   تر، شخصي كهو به تعبير روشنعي وحي و الهام بايد بررسي شود كه آيا مد اينك
پيـامبران   ،اسـاس بـاور مـا    است يا خير؟ برو رسالت صاحب وحي واقعاً كند،  پيامبر معرفي مي

پيامبر آخر زمـان،   بخش،اما موضوع بحث ما در اين  تاريخ آمده اند؛در ادوار مختلف  زيادي
ين دبـ  ؛اسـت   نبوت تمام انبيا اثباتن در واقع نبوت ايشا اثباتزيرا  باشد. مي محمد مصطفي

فتـه و نبـوت   بلكه ساير پيامبران را پذير .نيست منكر نبوت ساير انبيا محمد مصطفيدليل كه 
 ايـن  مصـطفي  محمـد بـه  . دليل دوم براي اختصاص دادن بحـث  است آنان را تصديق كرده

نخواهـد   اوهيچ پيـامبري بعـد از   و  شدبا ميدر تمام ادوار ها  انسان براي پيامبرتنها او، است كه 
 محمـد نبـوت   ش يـا عـدم پـذيرش   منـوط بـه پـذير   . از اينرو رستگاري و عدم رستگاري، آمد

 باشد. مي مصطفي
او، در مكه مكرمه چشم به جهـان گشـود.   نوزادي ميالدي،  570اگست سال  29 بامداددر 

يامبر برگزيده و پيام خود را اعالم كرد كه خداوند، وي را به عنوان آخرين پ در چهل سالگي
هـا   انسـان  موريت دارم كه اين پيام را بـه همـه  أفرستاده است. او گفت: من مها  انسان رايببا او 

 سـر بتابـد،  فراز خواهـد شـد و هـر كـس     اسر خدانزد  ،كند پيرويبرسانم. هر كس از اين پيام 
 گشت.خواهد نابود 

نين انداز اسـت. ايـن نـدا، نـدايي نيسـت كـه       با قدرت تمام در دنيا ط اينك نداي اين پيامبر
تا  مورد ارزيابي قرار گيردطلبد كه  مي بلكه شنيدن اين ندا، چنين كرد؛ازآن صرف نظر بتوان 

 .گرددباز از آن استقبال  ياين صورت با دل ردر غي آشكارا رد شود و نادرستي،در صورت 

 :ارزيابي نبوت -2
 :گذراندبمرحله را  سه، بايد علمي باشد يپديده يا ادعا، واقعيت يك براي اينكه

 )Hypothesisفرضيه ( -1
 )observationمشاهده ( -2
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 )verification( اثبات -3
 ؛ آنگـاه اگـر از طريـق   شـود  مشاهده مي سپس ؛كند خست يك فرضيه در ذهن خطور مين

رفتـه  يا يك اصل پذي يك پديده، به عنوان گرددمشاهده و يا هر وسيله مطمئن ديگري اثبات 
صـورت  ه ن مشـاهدات بـ  آو سـپس   شـوند  نخست چيزهـايي مشـاهده مـي    ،به عبارتيشود.  مي

گـاه  آن ،برسـاند فرضيه را به اثبات  ،مشاهدهزماني كه و  گردد ميپديدار  يذهن فرضيه يا تصور
 شود. به عنوان واقعيت پذيرفته مي ،آن فرضيه

 يك فرضيه براي مـا مطـرح  ن به عنوانبوت  ادعايبا توجه به اصل مذكور، فرض كنيد كه 
وسيله مشاهدات به اثبات رسيده اسـت   ، بهفرضيهاين آيا  كه دقت كنيم ما بايدشود.اكنون  مي

ان يـك  گـاه آن فرضـيه بـه عنـو     د، آنبرسـانن آن فرضـيه را بـه اثبـات     ،يا خير؟ اگر مشاهدات
 واجـب  بـر مـا   ،و پـذيرفتن آن  گيـرد  مـي  مـورد پـذيرش قـرار    محقيقت صادق و واقعيت مسلّ

 شود. مي
بتـوان   اسـاس آن  وجـود دارد كـه بـر   و نشـانه هـايي   چـه مظـاهر    كرد كهدقت بايد اكنون 

 چـه خصوصـيات و   بايـد توجـه نمـود كـه     .كـرد پيـامبر را اثبـات    ادعـاي  درستي يـا نادرسـتي  
 ؟به درستي ادعايش پي بردآن اساس  بربتوان وجود دارد كه  شخصيت پيامبريي در ها ويژگي

 ادعاي پيغمبري كند، بايد داراي دو ويژگي باشد: ،هر كسباورم كه بنده بر اين 
 ،كه با خداونـد اي  انسان برگزيدهالعاده باشد. زيرا  نخست اينكه او بايد يك انسان فوق -1

، به ديگران ابالغ نمايدآن را گردد تا  مي به او عرضهبرنامه زندگي  بهترين و شود مي كالم هم
تـر، الزم اسـت كـه     به تعبير روشـن  يابد.تحقق ديدگاههايش د و تمام بهترين فرد بشر باش بايد

. اگر زنـدگي فـردي و   دتمام نظريات و افكارش را در زندگي فردي و شخصي خود پياده كن
زرگتـرين دليـل بـر صـداقت     ، تصويري از نظريات و افكـار او باشـد، ايـن امـر ب    پيامبرشخصي 
بـود، هرگـز در زنـدگي     نمـي  راسـتيني يقـي و  ادعـاي حق  ،اگر ادعاي اوچراكه ست. ادعاي او

 واالتـر و برتـر  هـا   انسـان  مـام از لحاظ اخـالق و رفتـار از ت   و او راكرد  تحقق پيدا نمي شفردي
 ساخت. نمي
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از ها  انسان مشتمل بر معاني و مفاهيمي باشد كه سايربايد  پيامبر،اينكه سخن و پيام  دوم -2
اسـت كـه    ساختهچنين مفاهيمي صرفاً از كسي ارائه  .عاجز باشندي مفاهيم و معاني ارائه چنين

 رهنمود الهي را با خود دارد.
 نقـد و بررسـي  را مبنـي بـر نبـوتش     محمـد مصـطفي   ادعـاي  ،همـين دو معيـار   اسـاس بر 

 كنيم: مي
  العـاده  فـوق  منشـي داراي شخصيت و  است كه محمدگواه  ،تاريخبا توجه به اصل اول، 

تـوان انكـار    مـي  يتي را از روي عناد، سرسختي و تزويـر و تقلـب  هر حقيقت و واقع. است  بوده
را بـا   ها واقعيت حقايق ووارونه جلوه داد. اما كساني كه بيماري تعصب ندارند و  كرد و آن را

محمـد  دهند، بطور حتم خواهند پذيرفت كـه زنـدگي    مي باز مورد مطالعه و ارزيابي قرار ديد
 شته و دارد.ل قرار داامكاز لحاظ اخالقي در نهايت  مصطفي

در تمــام قبــل از چهــل ســالگي او . رســيدنبــوت  در چهــل ســالگي بــه محمــد مصــطفي
او را امـين (امانتـدار) و   كه  چنان ممتاز بود ديگراندر ميان  يش از نظر اخالقي و رفتارزندگي

رد اينكـه  در موهمگان، شناختند.  همين نام و عنوان مي اباو را ه بودند و ناميد ق (راستگو)ادص
 صـداقتش، در تواند دروغ بگويد، اتفاق نظر داشـتند. امانـت و    نه دروغ گفته است و نه مي ،او

 بود. مورد قبول همهواقعيت يك  ،ديارشميان مردم 
بازسازي كننـد. در جريـان    راكعبه  تا ندبر آن شد يانقريش ،شاز نبوت درست پنج سال قبل

، ميـان قـريش   را چـه كسـي سـر جـايش بگـذارد      سـود السازي كعبه، در مورد اينكه حجراباز
 طوايـف نزديـك بـود كـه     و . اختالف به اوج خود رسيدبه وجود آمداختالف بسيار شديدي 

حل اين اختالف بـه كسـي سـپرده     دشد كه كلي آن. باالخره قرار بر با هم درگير شوندقريش 
صـي كـه وارد   مـردم، بـا ديـدن نخسـتين شخ    . گـردد  مسـجدالحرام از همه وارد  پيششود كه 

آمـد و مـا بـه     نتدارايعني شخص ام 75F1)نايالمين رضا هذا(يك صدا ندا دادند: شد،  مسجدالحرام
 راضي هستيم.او  قضاوت

                                                           
 بخاري باب ما ذكر في الحجر االسود. -1
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موضوع بحـث و نـزاع    آنكهاز  پيشرا سراغ نداريم كه زندگي او  يشخصهيچ  ،در تاريخ
رت و شخصيت سي بهگيرد، به مدت چهل سال در معرض ديد همگان باشد و آشنايانش بقرار 
 گواهي دهند. شواالي

چنـان پديـده    ،نزول وحي در غار حـرا  ؛نازل شدوحي  بر محمدنخستين بار در غار حرا 
بـه   با قلبـي لـرزان   پيامبر. شناختي با آن نداشتگونه اي بود كه پيامبر از قبل هيچ ادهفوق الع

. د، بـازگو نمـود  ن از او بزرگتـر بـو  جريان را براي همسـرش كـه از لحـاظ سـ    و  خانه برگشت
پيونـد  . زيـرا  گردانـد  مـي نهرگز تـو را خـوار و زبـون      خداوند، !اي ابالقاسم«همسرش فرمود: 

در راه نمايي؛ مهمـان نـواز هسـتي و     مي رسيدگي مستمندانبه كني؛  مي اررخويشاوندي را برق
 ».كني مي را تحملسختيها حق،

خطـاب بـه او گفـت:     ،شـد مطلـع   مي كه از مسلمان شدن فرزندش، علـي ابوطالب هنگا
خير و سوي را همواره به  تو ،چون يقين دارم كه محمد ؛آزاديكامالً در اين باره ! تو رزندمف«

76F».فرا خوانده استخوبي 

1 
تـا دعـوتش را عرضـه كنـد، از      جمـع نمـود   صـفا كه پيامبر، مردم را در دامنـه  نخستين بار 

جربنـا   مـا (جـواب چنـين گفتنـد:    ؟ همگي در »نظر شما در مورد من چيست« حاضران پرسيد:

 ».ايم نديده جز راستي و صداقت تو چيزياز ما، « :يعني )صدقاً الإعليك 
بقـدري بـي نظيـر اسـت كـه هـيچ        اين گواهي تاريخي درباره شخصيت محمد مصطفي

 شاعر، فيلسوف، نويسنده و انديشمندي، به آن دست نيافته است.
هيچ شك و سؤالي براي مـردم  د، مردم رسان پيام الهي را به گوش خدازماني كه رسول 
را  كه او را دروغگو بدانند؛ زيـرا مـردم مكـه، از قبـل محمـد مصـطفي       مكه باقي نمانده بود

بـه همـين    كامالً متضاد بود. با زندگي و سيرت محمد ،چنين تصوري و از اينرو شناختند مي
او را  ،در قبال دعـوت پيـامبر  خاطر نيز به او تهمت دروغ نزدند و براي توجيه رويكرد خود 

                                                           
 .Ideal prophet, P. 58)؛ 1/265نگا: سيرة ابن هشام( -1
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او را جـادو   ،يكسـ  يـا   كنـد  اغراق مـي  ن،عرااش ماننداو،  مجنون و ديوانه پنداشتند و يا گفتند:
 . و... كرده است

 ندادندجرأت به خود اما  ،هاي ناروا را به او دادندنسبت با وجودي كه اين محمدن امخالف
 جاي بسي شـگفت اسـت كـه همـان كسـاني     د. نكه صداقت او را مورد شك و ترديد قرار ده

او را از ديارش بيـرون راندنـد؛ همـان    دادند، گواهي  به اخالق، صداقت و امانت محمدكه 
فرزانگـي و وارسـتگي او را انكـار     شـدند، نتوانسـتند   خويشان و اقوامي كه دشـمنان محمـد  

 كه:اند  هنمايند؛ بلكه خودشان گواهي داد
، را از دست بدهـد ترسيد كه آن  رزشمندي داشت و ميهر كس در مكه كاالي نفيس و ا«

دار امانتـ راسـتگو و   دانسـت كـه او   چون به خوبي مي ؛گذاشت مي امانتبه » محمد«آن را نزد 
 77F1.»است

 را محاصـره كـرده  اش  ، خانهكه مخالفان زمانيدرست در  بعثتدر سال سيزدهم  محمد
پـس از   ؛باشد من مي نزد ،امانت اريمقد فرمود: -نوجوان محبوب فاميلش - ، به عليبودند

 پس بده. شرا به صاحبانها  آن ،رفتن من
بزرگـان و  د و در عـين حـال از   بو بن حارث كه از مخالفان سرسخت محمد نضرروزي 

شـكلي  م اشما را بـ  ،دعوت محمد«، خطاب به قومش گفت: شد مي سرآمدان قريش محسوب
ش يافته و شما پرور برابر ديدگاندارد. او در مواجه ساخته كه هيچ راه حلي براي شما وجود ن

بوده و  بهتردارتر و تاز همه شما راستگوتر، امان ،دانيد كه او ميخوب بزرگ شده است و شما 
آگـاهي  از موضـع او   و دهنمـو دعايش را به شما اعالم كه پا به سن گذاشته و اباشد. اكنون  مي
بـه   !مجنـون اسـت.   ؛تسـ ا شاعر ؛ادوگر استج ؛يد كه او چنين و چنان استيگو مي ايد، هيافت

. پـس در  جـادوگر نـه شـاعر و    و نه مجنون اسـت  ،او ؛مه ايرا شنيد شهايحرفكه  خدا سوگند
78F».كار خود بينديشيد كه او، شما را با مسأله بزرگي مواجه كرده است

2 

                                                           
 ).2/98سيرة ابن هشام ( -1

 )1/319سيرة ابن هشام ( -2
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مـن   !اي محمد«: به او گفتبود،  شو از مخالفان سرسخت خداكه عموي رسول  ابولهب
كنـي، صـحيح    مردم را بـدان دعـوت مـي    ،بلكه آنچه كه تو ؛گويي گويم كه تو دروغ مي نمي

 .»دانم مي نادرستنيست و من آن را 
، منحصر به مردم و سرزمين عرب نبـود، در حيـات   شكه دعوتجهت آن از  رسول خدا

روم  قـل، پادشـاه  . هرفرا خواندو آنان را به اسالم  نوشتخود به سران كشورهاي همسايه نامه 
يي را كه در قلمرو حكومتش هستند، ها عرب تا دستور داد رسول اكرم پس از دريافت نامه

زمان هرقل، براي قدرداني از سپاهيانش كه در برابـر سـپاه ايـران     به دربار احضار كنند. در آن
 بـه دسـتش  همانجـا   خـدا  و نامه رسـول  . از اينروبه بيت المقدس رفته بودپيروز شده بودند، 

تعدادي از تجار مكه و قريش به سرزمين شـام (بيـت المقـدس)     بحبوحهاتفاقاً در همان . درسي
در شـهر شـما ادعـاي نبـوت     شخصـي  «گفـت:  قـل  هر را به كاخ هرقل بردند؛رفته بودند. آنان 

از  ،او ؛آري«؟ ابوسـفيان گفـت:   »او نسـبت خويشـاوندي دارد   چه كسي از شما با؛ كرده است
 ميان هرقل و ابوسـفيان رد و بـدل شـد   سپس گفتگويي در اين باره . »باشد ندان من ميواويشخ

 :از اين قراراست كه
 ايد؟ دروغي شنيده اواز  كند،ادعاي نبوت آيا شما پيش از آنكه قل: هر

 .ابوسفيان: هرگز
 قل: آيا او از عهد و پيمان تخلف كرده است؟هر

 چ عهد و پيماني تخلف نكرده است.ابوسفيان: تاكنون از هي
 دروغ بگويد.اهللا  د دربارهتوان ميكسي كه به مردم دروغ نگفته است، نهرقل: 

را از  يان هنـوز مسـلمان نشـده بـود و محمـد     فمتعلق به زماني است كه ابوسـ  جريان،اين 
كـرد.   فرماندهي مـي  بر ضد رسول خداسپاه دشمن را  وپنداشت  سخت خود ميدشمنان سر

 حتمـاً ، تكذيب كننـد ، مرا همراهانمكه ساير ترسيدم  نمي اين از اگر«گويد:  خود ابوسفيان مي
79F».گفتم مي دروغ عليه رسول خدا

1 
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درباره اواظهـار نظـر   بدينگونه ، دشمنان و مخالفانشدر تاريخ شخصي را سراغ نداريد كه 
 گويد: مي »زتلي«دكتر ست. بوت اوبزرگترين دليل براي اثبات ن ،كنند. اين حقيقت

اگـر از طـرف    :گـويم  دهـم و مـي   ه خـود جـرأت سـخن مـي    حترام بمن با نهايت ادب و ا«
ديـن   محمدلذا دين شود،  الهام مي ، به كسي وحي وستها داوند كه سرچشمه همه نيكيخ

از  و مبارزه با باطـل،  بد و نيكشناخت ، عقيده راسخ، امانتدارياست. اگر ايثار،  وحي و الهام
80F».استي الهامي ، رسالتمحمدرسالت  پسهستند، وحي و الهام هاي  نشانهمعيارها و 

1 
 ها را بـر رسـول اهللا  سالمي، مردم قـريش بزرگتـرين مصـيبت   روزهاي دعوت انخستين در 

بر جسـم   خواند، ميهنگامي كه نماز تند؛ ريخ ، خار ميرفت و آمد ويوارد آوردند. در مسير 
را بـر  اي  پارچـه ط معـي ابي بن  بهعقمشغول نماز بود كه ريختند. روزي  مي پاكش، مواد كثيف

 آن حضـرت طرف آن را چنان محكم كشيد كـه  و دو  انداخت گلوي مبارك رسول اهللا
هيچگونـه   اين همـه اذيـت و آزار،   . وقتي مردم قريش ديدند كهبر زمين افتاد يشروي زانوها

خانـدانش را تحـريم    نـدارد، هرگونـه ارتبـاط بـا وي و     رسـول خـدا  ر نهضت بثيري منفي أت
 در نزديكي شهر مكهاي  درهبه  كنند ورا ترك  يشانها ان را مجبور كردند تا خانهآن نمودند و

جلـوي مـواد غـذايي و مالقـات      كفار قريش، مسلمانان را محاصره اقتصادي نمودنـد و . بروند
محاصـره اقتصـادي مجبـور     سـال سـه  و خاندان بني هاشم در  مردم را نيز گرفتند. رسول اهللا

حدي بود كه يكـي  ه تغذيه كنند. شدت محاصره و فشار اقتصادي بشدند كه از برگ درختان 
چرم خشـكي بدسـتم    ،از شبهاي دوران محاصرهيكي كند: در  روايت مي از همراهان پيامبر

رفـع   بـراي همـراه مقـداري آب،   بـه   و سپس آن را افتاد. آن را شسته بعد روي آتش گذاشتم
 يان رسيد.سال به پا دم. اين محاصره بعد از سهرگرسنگي خو

طـايف شـدند.    رهسـپار  ،مـردم مكـه   اذيـت و آزار فـراوان  دراثر قسـاوت و   رسول اكرم
نشـين بـود. بيشـتر    دارد. شهري خوش آب و هـوا و امير  طايف در فاصله چهل مايلي مكه قرار

خالف انتظار برخـورد بسـيار    ، بردادند. مردم طايف جمعيت آن را سران و خوانين تشكيل مي
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بـراي   ،خداونـد  اگفـت: آيـ   كردند. يكي از مردم طايف به رسول اهللا رمبا رسول اك بدي
 را وادار كردند تـا شهر باش اوف، افزون بر اين، مردم طاي نيافت؟!را  ، كسي غير از توپيامبري

و  حملـه بردنـد   ه پيـامبر هـر طـرف بـ    از، رانند. اوباشببيرون  را از شهر طايف رسول خدا
پـر از   ويكفـش  ، زخمـي گرديـد و   بدن مباركشرون راندند كه ياز شهر ب را در حالي ايشان

و نشسـت   مـي  گـاهي  بـود؛ از اينـرو   خمها بـي تـاب شـده   شدت ز زا آن حضرتخون شد. 
ت و چـون بـه   گرف قرار مي اوباش ، مورد حملهخاست مي ؛ هر بار كه برشد اندكي بعد بلند مي

ناسـزا   ،پرتـاب كـرده  بـه سـوي ايشـان سـنگ      كـرد، اوبـاش،   مـي  سوي خروجي شهر حركت
رسـول  اوبـاش،  زدند. بدين ترتيب  مي دستهاي خود براي اظهار خوشي از شرارت گفتند و مي

بـه كنـار بـاغ     آن حضـرت گشـتند،  بازهـاي خـود    خانـه  و چـون بـه   را تعقيب كردند خدا
ترين آزاري دانسته كه از سوي  در حديثي، اين اتفاق را سخت خدا. رسول انگوري پناه برد

 متحمل شده است. كفار
 كشـتن كه راهي جـز   نداين نتيجه رسيده ب كفار قريش، پس از اذيت و آزار رسول خدا

او را به شهادت برسانند. اما بـه لطـف    را محاصره كردند تا خانه رسول اهللا ؛ لذاد.ننداررا او 
 .از توطئه دشمن جان سالم بدر برد و به مدينه منوره هجرت كرد پيامبر، خداي متعال

ده آغـاز كردنـد و    پيروانش راو  بر ضد رسول خداتمام عيار  يجنگ پس از آن قريش،
پـاي اسـالمي را بگيرنـد. بهتـرين سـپاهيان و      جلـوي رشـد نهضـت نو    سال پياپي كوشـيدند تـا  

نيـز   رسول اهللا شخص ؛در خالل اين جنگها به شهادت رسيدند ،رشيدترين فرماندهان اسالم
 و متحمل سختيها و عواقب جنگ گرديد. شكستش باركدندان م ؛ چنانچهزخمي شد

مكـه  ش در آخرين ايام عمر مبـارك  و رسالت آن حضرت بيست و سه سال پس از آغازِ
 خـدا رين دشمنان رسول تمكه و پيروزي نهايي مسلمانان، سرسخت . در جريان فتح شدفتح 

. روشـن  تاده بودنـد ايسـ  وي يدر جلـو  بودنـد،  ود را از دسـت داده در حالي كه توان رزمي خ
رسـول   ؛ امـا نـد كن مـي ، در چنين حالتي با دشمنانشـان چـه برخـوردي    كه فاتحان جنگي است

نـي فاعـل   أما تـرون   !يا معشر قريش(هيچ انتقامي نگرفت؛ بلكه فرمود:  ز دشمنانشا خدا
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 شما«آنان در جواب گفتند:  »كنم؟شما چگونه رفتار ا ب يديبگو !قريش اي مردم«يعني:  )فيكم؟
 خـدا . رسـول  »ايـد  برادري محترم و شريف هستيد و از خانواده محترم و شريفي به دنيا آمده

 .»همه شما آزاد هستيد ،برويد«يعني:  )نتم الطلقاءأوا اذهب(فرمودند: 
باشــد كــه اگــر از  مــي ، يكــي از معجــزات تــاريخ بشــرايــن رفتــار و برخــورد شــگفت آور

هنـوز چنـين    ،تـاريخ  پنداشـتند؛ چراكـه   مـي  ا افسـانه ، آن رمـردم  رخدادهاي ماقبل تاريخ بود،
 گويد: مي )Bosworth smith(ت يت اسمرخود نديده است. پروفسور باسوه شخصي ب

را مورد ارزيابي  شا كارنامهم و نگر مي محمدهاي  ويژگيصفات و  تمام به هنگامي كه«
و وقتـي   رفيعـي رسـيد   و بـه چـه مقـام    او، كـه بـود  كـه  انديشـم   ميدهم و در اين باره  قرار مي

و روح اسـالمي در آنـان احيـا     ندرتيب شدتدست وي كه به بينم  ميرا  ششاگردان اصحاب و
، كـنم  مـي مشـاهده  در صـفحات تـاريخ    درخشـان يـارانش را  هـاي   ه كارنامهآنگاه كگرديد و 

، رسم كـه تـاريخ   ميو به اين نتيجه  دانم مي و برتر از همه بزرگترمنحصر به فرد و  را محمد
81F».همانند او را به خود نديده است

1 
در طـول   كـه اي  و ساير اخالق پسنديدهاز منافع مادي و شخصي  ، پرهيزاخالص فداكاري،

يكـي از تجـار   وي، قبل از پيغمبري، باشد.  شده است، منحصر به فرد او ميمشاهده ، شزندگي
 امـا  رفـت؛  مـي  بشـمار منـد عـرب   و ثروت سـرآمد از بـانوان   ،خديجه شو همسر بود مكه موفق

يابـد، بلكـه    نمـي  تجـارت  نـه تنهـا فرصـت    سنگين نبوت،  بعد از احراز مسئوليت پيامبر اكرم
در راسـتاي   اكـرم رسول پذيرد.  پايان ميشود و  مي نيز در راه دعوت هزينهثروت همسرش 

ن آن را از زبـان خـود ايشـان بايـد شـنيد.      كه بيا شد مواجهزيادي با مشكالت ش، انجام رسالت
من در راه اهللا، يعني در راستاي انجام رسالت، از هر كسي بيشتر «: فرموده است سول اكرمر

اسـت كـه    اي بر من و بـالل سـپري شـده    گونهزار قرار گرفتم. سي روز كامل بمورد اذيت و آ

                                                           
1- Mohammad & Mohammadanism, P. 340. 
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ي اآن را زير بغـل خـود جـ    ،كه باللاي  موجود زنده را نداشتيم مگر به اندازهي مورد نياز غذا
 82F1.»داده بود

 ،اگـر هـدف  و  شد متحمل مي شخاطر انجام رسالته اين مشكالت را بتمام  رسول اكرم
 زنـدگي وجـود داشـت كـه در آسـايش و رفـاه      و امكان براي او اين زمينه بود، نانجام رسالت 
اي «چند پيشنهاد ارائه داد و گفت:  به رسول خداعقبه به نيابت از مردم قريش كند. چنانچه 

و مـال  به قـدري  از دعوت و عنوان كردن اسالم، مال و ثروت است،  منظورتاگر  !برادرزاده
 رياسـت اگـر   و شـوي   هـا  عـرب  ترين شخصاختيار تو قرار خواهيم داد كه ثروتمنددر ثروت 

ز سـت، تـو ا  توهـدف   زمامـداري،  اگر حكومت و و گزينيم برميرياست  ، تو را بهخواهي مي
بـراي   و بايـد  اي مجنون و ديوانـه  حتماً ر از اين است،غياگر و  امروز پادشاه و سلطان ما هستي

 ».شوداقدام  اتداوا و معالجه م
آياتي از قرآن را گوش داد و سپس سخنان عقبه را با سكوت و دقت كامل  رسول اكرم

صـاحب قـدرت و   زمامـدار و   ،در مدينـه منـوره   خـدا . رسـول  تالوت نمـود  عقبهدر جواب 
كـه چشـم دنيـا چنـين جانبـازان و       فداكاري در اختيار داشـت  نثار و جان و ياران حكومت بود

را در نهايـت   شبا اين همه قدرت و مكنـت، تمـام عمـر    است؛ اماخود نديده ه ب را فداكاراني
 و خوشگذراني پشت سر گذاشت.سادگي و بدور از هر گونه تشريفات 

ه بـدون  را ديدم ك آن حضرترفتم.  گويد: به حجره رسول اهللا مي عمر بن خطاب
اثـر   كـرم اروي بـدن رسـول   اي  بگونـه  ،حصـير و  هخوابيدخرمايي روي حصيري  ،زيرانداز
غيـراز  و  انـداختم  نگـاهي . به چهـار گوشـه خانـه    بودرفتگي كامالً نمايان آثار فرو كهگذاشته 

سـرازير شـد. رسـول     اي بالفاصله اشـكم  نيافتم. با ديدن چنين صحنه يديگرمقداري جو چيز 
رق پادشـاهان روم و ايـران، غـ    پيامبر خـدا! اي  كني؟ عرض كردم: مي چرا گريه: پرسيد خدا

در چنـين شـرايط سـختي     ،هسـتي  خـدا ثروت و تن پروري هستند و شما كه رسـول  و در مال 
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تو در چـه فكـر و    عمر!«: نشست و فرمودبا شنيدن اين سخنان  رسول خدا. !نيك زندگي مي
 »، از آنِ ما؟و آخرتباشد ها  آن داري كه دنيا از آنِبري؟ آيا تو دوست ن بسر مياي  انديشه

در  ي، بـراي پخـتن غـذا   آتشـ هيچ ولي  ،گذشت ، ميها ماه« گويد: مي عنها ي اهللاعايشه رض
ــه همســران رســول اهللا ــه زنــدگي  پــس« عــروه پرســيد:». شــد روشــن نمــي خان شــما چگون

نيـز از  ا آب و خرمـا. گـاهي   بـ «: منين فرمـود المـؤ ام  مانديد؟ زنده مي؟ يعني چطور »كرديد مي
منين آمده است كه بعـد از  المؤام  . در روايتي ديگر از»نددآور ميشير براي ما  هاي انصار خانه

 ،حتي براي يك بار هم سـه روز متـوالي از نـان    خدارسول  خانوادههجرت به مدينه منوره، 
 ».ت فرمودلدر همين حالت از دنيا رح سير نخوردند و رسول اهللا

 هنگـام و  با وجود مـوقعيتي كـه داشـت، در نهايـت سـادگي زنـدگي كـرد        اكرم رسول
جاي نگذاشت؛. نه در هم و دينار و نه گاو ه ش ببراي زنان و فرزندان، هيچ مالي رحلت از دنيا

انگـذار بزرگتـرين حكومـت    با اينكـه بني  امالك. آن حضرتو  و گوسفند و شتر و نه زمين
 گـذرد و بـه مرزهـاي اروپـا     مـي  حكـومتش از آسـيا و آفريقـا    رودانست كه قلمـ  دنيا بود و مي

ما پيـامبران هـيچ چيـزي را بـه عنـوان      « :يعني »النورث ما تركناه صدقة«رسد، چنين فرمود:  مي
 ».گذاريم، صدقه است مي خودچه از گذاريم؛ آن نميميراث 

ديم گذشته تقـ سطور نيست كه در اي  محدود به چند نمونه زندگي و سيرت رسول خدا
بلكـه تمـام زنـدگي ايشـان حكايـت از چنـين رفتـار و اخـالق مطلـوب و           خوانندگان گرديد؛

متـرادف چنـين    و زندگاني آن حضرت تمام سيرت :توان گفت حتي ميو اي دارد  پسنديده
سـن اخـالق و   ي از كرامـت، شـرافت، ح  به چنان مقام رفيعـ  مصطفي جرياناتي است. محمد

نوشت: انساني در اين سـطح   ، تاريخ چنين ميآمد يشان به دنيا نميرفتار نايل شده بود كه اگر ا
 نخواهد شد.شده و هرگز متولد ناز اخالق و انسانيت متولد 

اغـراق   ،اي را بـه عنـوان پيـامبر و رسـول خـدا بپـذيريم       آري، اگر چنين انسان فـوق العـاده  
لت چنين شخصـيتي  اين است كه رسادر ايم. بلكه شگفت  ايم و سخن بي موردي نگفته نكرده

توانيم جنبه اعجازي شخصيتش را توجيه كنيم  مي محمدرسالت را نپذيريم. زيرا با پذيرفتن 



 151  بخش ششم: اثبات نبوت 

به عنوان رسول و پيامبر نپذيريم، آنگاه هـيچ جـواب و تـوجيهي بـراي صـفات       او را و چنانچه
نخواهيم داشت و سرچشمه و منبـع ايـن صـفات بـراي مـا روشـن        ششگفت آور العاده و فوق
 وجود نيامده است.ه اهد شد. در عين حال كه در تمام تاريخ چنين شخصيتي بنخو

از يك طرف اعتراف به ايـن واقعيـت و از طرفـي ديگـر      ،باسورت اسميتاظهارات دكتر 
ش پايان زنـدگي در  محمد« باشد: مي مصطفي به سوي رسالت محمدها  انسان دعوت تمام

 بـا  مـن  كه در آغـاز كـارش ادعـا كـرده بـود؛      درا براي خود مدعي بو رسالتيهمان منصب و 
رسـالت و  ش روزي براي پـذير  واقعي،و مسيحيان  يلسوفانبزرگترين ف :گويم تمام مياطمينان 

83F».اتفاق نظر خواهند داشت حقانيت محمد

1 

ترين دليل براي اثبـات رسـالت   مهمبزرگترين كتاب آسماني به عنوان از سوي ديگر قرآن 
آشـكار  و خصوصياتي است كه آسماني بودنش را بطور حـتم   ها گيويژ مملو از ،ناست. قرآ

بلكه از طرف خداوند فرستاده شده است.  ؛كالم بشر نيست ،كه قرآن دهد مي سازد و نشان مي
 كنيم. مي بررسيبخش بعدي بطور مستقل  دربه خاطر اهميت اين موضوع، آن را 

 

                                                           
1- Mohammad & Mohammadanism, P. 344. 





 

 

 :بخش هفتم
 قرآن، كالم خدا

، بـا  مـردم  تـا اي عنايت فرموده  خداوند به هر پيامبري معجزه«فرموده است:  رسول اكرم
84F».، قرآن استاي كه به من داده شده و معجزه ندنبوت پيامبر را بپذير ديدن آن،

1 
بنـا بـر   كنـد.   مـا را مشـخص مـي    سمت و سوي سـعي و جسـتجوي   خدا اين گفته رسول

 كريم اسـت. قرآن  محمد مصطفيرسالت  ترين وسيله براي شناخت رزندها، حديث مذكور
باشـد،   مـي  ست و به عنوان رسـالت پيـامبر در اختيـار مـا    گذشته از آنكه كالم خداقرآن كريم 

بيـانگر ايـن   ي قرآن، ها ويژگي خصوصيات و ين. كدامنيز هست دليل حقانيت آن حضرت
 ، كالم خداست؟كه قرآناست 

 د؛ از جمله:اي دار ابعاد متعدد و گسترده ،الپاسخ اين سؤ

 از قرآن:اعج -1
قرآن مبارزه طلبي  دهد، را تحت تأثير قرار مي يقرآن پژوهشگر علومنخستين چيزي كه 

به  خودمخالفان و منكران را براي ارائه مشابه  ،گذرد كه قرآن است. بيش از چهارده قرن مي
، عرب و عجميك ازعلما و دانشمندان بليغ و فصيح اعم از اما تاكنون هيچ  ؛طلبد مبارزه مي

با ندايي رسا مخالفانش را به مبارزه طلبيده  ،د. قرآنبه اين مبارزه طلبي قرآن پاسخ ده  انستهنتو

﴿ و گفته است:                            

              ﴾ كتابي كه آن  اگر درباره«يعني:  ]23 :ةبقر[ال

اي مانند آن را بياوريد و غير از اهللا از  م، شك داريد، پس سورهيرا بر بنده خود نازل كرد
 .»ييدگو اگر راست مي ونان خود در اين باره كمك بگيريدكليه معا

                                                           
 روايت بخاري. -1
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در طول تاريخ به اي  يسندههيچ نو ترين مبارزه طلبي در طول تاريخ است؛ زيرا اين، عجيب
بـراي   چنـين ادعـايي نمايـد.   خود جرأت نداده كه با وجود برخورداري از علم و دانش بسيار، 

نوشتن چنان كتابي ميسـر نيسـت كـه ديگـران از تـأليف كتـابي هماننـد آن         ،يك از افراد هيچ
كالم الهي  ،ت. قرآنمشابه آن نوشكتابي توان  ميكتابي در برابر هر  اظهار ناتواني نمايند. بلكه

كتـابي  از ارائـه  هـا   انسـان  چنين كالمي نيست. عجز و نـاتواني ارائه هيچ انساني قادر به و است 
، منبعـي خـدايي   ، حكايت از آن دارد كه قـرآن همانند قرآن در هزار و چهارصد سال گذشته

 دارد و كالم انسان نيست.
اي،  از مـوارد عـده  اي  در پـاره  هايي بـه ثبـت رسـيده كـه     مختلف تاريخي، نمونه در مقاطع

وري و سـخن پاسخ دهند؛ از جملـه لبيـد بـن ربيعـه كـه بـه        قرآن طلبي اين مبارزهبه اند  خواسته
كـالم منظـومي را در    ،بسيار معـروف و مشـهور بـود. لبيـد     ها عرب مياندركات و تيزهوشي ذ

يـك   ،و ايـن  بـود  مبارزه طلبي قرآن نوشت؛ نوشته اش، مدتي بر ديوار كعبه آويـزان  پاسخ به
اي از قرآن را نوشت  سلمانان سورهاز اين جريان، يكي از م پس. اندكي رفت بشمار ميافتخار 

 بـود و چـون   نشـده  مسـلمان ديوار كعبه آويزان كرد. لبيد تا آن زمان  برلبيد،  نوشتهدر كنار  و
ت و بالفاصـله  ثير قـرار گرفـ  تحت تأفوق العاده  سوره آويخته بر كعبه را قرائت كرد،روز بعد 

85F».مايمان آورد نمود: مطمئناً اين كالم، كالم بشر نيست و من،اعالم 

1 
تحـت تـأثير بالغـت و فصـاحت قـرآن قـرار        بقـدري لبيد بن ربيعه آمده است: در روايات 
از وي خواسـت   عمر فـاروق  ؛ حتي روزيرا براي هميشه ترك كرد سراييگرفت كه شعر

بقره و براي من زيبنده نيست كه پس از فراگيري سوره « در جواب گفت: تا شعر بخواند؛ لبيد
86F».مران، شعر بگويمآل ع

2 

                                                           
) 1/300و 6/33؛ بنا بر آنچه در الطبقات الكبري (Mohammad the Holy Prophet, P 488نگا:  -1

) از ابن قتيبه به تحقيق: شيخ احمد شاكر آمده، لبيد در سال نهم هجـرت اسـالم   1/275و الشعر و الشعراء (
 آورد.

 2الشعر و الشعراء از ابن قتيبه. -2



 155  بخش هفتم: قرآن، كالم خدا 

 خاورشـناس  ده اسـت؛ زمينه درباره ابن مقفع نقل شديگري نيز در اين جريان شگفت آور 
ايـن جريـان كـه يـك قـرن پـس از ظهـور        «نويسد:  مياين جريان نقل  ضمنن، والست معروف

87F».دانرس به اثبات مي ز قرآن رادرباره اعجا محمد يادعااسالم به وقوع پيوست، درستي 

1 
، بـه قـرآن  مـردم  شـديد  گـرايش   از ،اسـالم  مخالفـان جريان از اين قرار بود كه گروهي از 

ين گـروه بـراي تـأمين ايـن     در صدد برآمدند تا كتابي در برابر قرآن بنويسند. انگران شدند و 
شـد،   محسـوب مـي  سـندگان و اديبـان   نويكه در زمـان خـود، از بزرگتـرين     عهدف به ابن مقف

رفت و قـول  پيشنهاد را پـذي اين  توان خود اعتماد كامل داشت، بركه ع ند. ابن مقفمراجعه كرد
و نفقـه و   خـوراك  اينكـه ه مشـروط بـ   ؛كار را انجـام دهـد   داد كه ظرف مدت يك سال، اين

ابـن  بـه خانـه    و بازديـد،  بـراي بررسـي   با گذشت شش ماه، اين گروه، .تأمين شود اش،هزينه 
ديدنـد  در حـالي   آنان، ابن مقفـع را . انجام شده است كاركه چه ميزاني از رفتند تا ببينند  مقفع

ي از كاغـذهاي  انبـوه و  نگارش استدر مطالعه و  غرقبا دقت تمام  و كه قلم در دست گرفته
بكـار بسـت   ا پايه تمان توان خود رمچاله و پاره، در اتاقش افتاده بود. اين اديب معروف و بلند

. تنها كـارش،  كاري بكندهيچ  نتوانستدر اين شش ماه ويسد. اما تا بتواند كتابي مانند قرآن بن
از لحـاظ فصـاحت و بالغـت، قابـل مقايسـه بـا        نوشت و چون اصالً مي اين بود كه يك جمله

انجام  زبا يأس و شرمندگي ا پس از ناكامي در اين زمينه، . اوكرد مي پاره قرآن نبود، كاغذ را
 .باز ماند چنين كاري

به قوت خود باقي است و بعـد از گذشـت صـدها     همچنانبدين ترتيب مبارزه طلبي قرآن 
گـردد   مـي  از اينرو ثابـت  .پاسخ دهدبه اين مبارزه طلبي قرآن  موفق نشده است كسهيچسال 

و بـه قـرآن   اين ويژگي قـرآن، بهتـرين دليـل اسـت تـا خردمنـدان،       . كه قرآن، كالم خداست.
 ايمان بياورند. پيامبرحقانيت رسالت 

در برابر بالغت و  ،ناگزير شدندثير معجزه آساي قرآن بود كه مردم عرب، تأ آري!
، در فصاحت و بالغت به ها عرب فرود آورند. گفتني است:فصاحت قرآن سر تسليم 

                                                           
1- Mohammad: His life & Doctrine, P. 143. 
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كي از اعراب ناميدند. ي اي سرآمد و بي همتا بودند مردم ساير دنيا را عجم (گنگ) مي اندازه
ديوانه شده است؛ او گفت:  به مكه رفت و از سفيهان آنجا شنيد كه محمد» ضماد«نام به 

او هنوز  ؛رفت نزد رسول اهللايافت. لذا  مي كردم تا شايد بهبود مي ديدم و دم مي كاش او را
يه ونستغفره نستهدإنّ احلمد ِهللا حنمده ونستعينه و«: فرمود مسلمان نشده بود. رسول اكرم

ده اُهللا فالَ مضلَّ لَه ومن يضللْ فال هادي لَه من سيئات أعمالنا من يهونعوذ باِهللا من شرور أنفِسنا و
عجب كرد و ت ضماد، .»رسولُهه وأشهد أنَّ حممداً عبده وأشهد أن ال إله إالّ اُهللا وحده ال شريك لو

دوباره همين كلمات را تكرار كرد.  ا تكرار كن. رسول خدادوباره اين سخنان ر: گفت
 اما اين، ؛مه ارا شنيد شاعرانو  ن كاهنان، جادوگرانسخ ،سوگند منبه خدا «ضماد، گفت: 

 88F1.»گذارد ر ميديگري است و در اعماق درياها اث كالم
 شود. م و جديد به كثرت مشاهده ميدر تاريخ قدي مواردي،چنين 

 قرآن:هاي  پيشگويي -2
ر هـا بـه صـورت بسـيا     گوييچنانچـه پيشـ  . است آنهاي  پيشگوييجنبه ديگر اعجاز قرآن، 

 اند. شگفت آوري تحقق پيدا كرده
هـايي   گوييمورد خود و هم درمورد ديگـران پيشـ  هم در  ،تاريخطول هاي زيادي در  نابغه

. بسـياري از  هرگز گفته آنان را تصـديق نكـرد   گذشت زمان،دانيم كه  كردند. ولي همه ما مي
دوسـتان  داشتن  و شرايط مناسب، نبوغ ذهني بدين خاطر فريفته شدند كه برخورداري ازمردم 

ادعـا   را دليل فرجام و سرانجام خوب پنداشتند و از اينـرو  هاي مقدماتي و همكاران و موفقيت
امـا تـاريخ همـواره چنـين ادعـايي را رد كـرده        ؛صد مطمئني دارنـد  در صد كه عاقبت كردند

با شـرايط مـذكور،    ي كامالً متضادن در شرايطهاي قرآ اين در حالي است كه پيشگويي .ستا
مـا در  اني از توجيه آن عاجز مانده است و كه تمام علوم انس  چنان صحيح و درست ثابت شده

                                                           
 ).868نگا: صحيح مسلم، حديث شماره ( -1
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ايـن  ايـن اسـت كـه     ،تنهـا توجيـه  لـذا  نيسـتيم.  هـا   آن پرتو تجربيات خود هرگز قادر بـه درك 
 فرابشري نسبت بدهيم.موجودي  را بهها  پيشگويي

 هـاي فاتحان بسيار بزرگ دوران خود بود؛ وي، فتوحات و پيروزيپارت، يكي از ناپلئون بنا
 پنداشـت  چنين مي ،و اسكندر نيز قابل رشك بود. او چشمگيري به دست آورد كه براي سزار

را كنار  شرانمشاونظرخواهي از كه  فريفته شدچنان به خود  كه همه چيز به دست اوست؛ لذا
بـه چـه   امـا   .قابـل قبـول نيسـت   نتيجه ديگري برايش كه غير از پيروزي، هيچ  كرد و ادعا نهاد

مـيالدي در حـالي كـه بزرگتـرين      1815ژوئن سال  12در تاريخ ناپلئون شد؟  سرنوشتي دچار
شـش روز   به قصد حمله به دشـمن حركـت كـرد.   كرد، از پاريس  لشكر خود را فرماندهي مي

بــا بــدترين شكســت مواجــه ســاخت. نــاپلئون را  ،بلژيــك ، در»wellngtonتن (گــلنوبعــد، 
اك ولنگتن، سپاه بريتانيا، هلند و آلمان را قيادت و فرماندهي كرد. تمام آرزوهاي ناپلئون با خ

. اما هنوز به ساحل نرسـيده بـود كـه    آمريكا گريختبه  يكسان شد. تخت و تاج را گذاشت و
سـينت  «بـه جزيـره    دريايي بريتانيا ناوگانكشتي  با دستگير كرده واو را  ،دشمنگارد ساحلي 

و در بـدترين  يكي از جزاير درياي آتالنتيك جنوبي تبعيد كردند. در نتيجه او در تنهايي » ناهل
 درگذشت. يالديم1821سال  مه 5شرايط، در تاريخ 

 مـورد نظـر   رنخستين كشومنتشر شد و آلمان، م 1848در سال  منشور معروف سوسياليستها
امـا هنـوز آلمـان، پـس از گذشـت يـك و نـيم قـرن بـا انقـالب            براي انقالب كمونيستي بـود. 

در حـال   ،جمهوريت سرخ«م نوشته بود: 1849شنا است. كارل ماركس در سال آنا كمونيستي
گذرد، امـا تـاكنون آفتـاب     بيش از يكصد سال از اين پيشگويي مي». باشد ورود به پاريس مي

م 1936مـارس   14آدولف هيتلـر در تـاريخ    بر بام پاريس طلوع نكرده است. جمهوريت سرخ
دهـم كـه    مي ، اين راه را از اين جهت ادامهمن« ، گفته بود:آلماندر مونيخ طي يك سخنراني 

 دانند كـه ژنـرال مغـرور آلمـاني     مي اينك همه». است شده در حق من مقدر ،پيروزيمطمئنم 
 د.ر(هيتلر)، شكست خورد و خودكشي ك
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سـوم   نشسـت در  م1954سـال   ژانويـه ما مردم (هند) در كشور خـود شـاهد بـوديم كـه در     
جوشي، اعالم كرده بود كه در انتخابات آينده اين  حزب پي سي حزب كميونيست، رهبر آن

 غربـي و آسـام بـه    بنگالس، آندهرا، ار، حزب كمونيسم در اياالت ترانكو، كوچن، مدكشور
يـك بـار هـم    امـا  تاريخ چنـدين دوره انتخابـات انجـام گرفـت؛      از آنخواهد رسيد.  پيروزي

 نشد.» جوشي«شرايط، مطابق انتظار 
هـاي آن، كلمـه بـه كلمـه، درسـت و       به قرآن اسـت كـه تمـام پيشـگويي     اين، تنها منحصر

از منبعي نشأت گرفته است كه  ،قرآن دهد كه مي لذا اين نكته، نشانصحيح از آب درآمدند. 
اوضاع و احوال گذشته شرايط و حوادث زمان را در اختيار خود دارد، و از ها، تمام دگرگوني

 و آينده آگاه است.
گـردد. يكـي در مـورد     اينك فقط دو پيشگويي از قرآن براي خوانندگان محترم ارائه مـي 

 و دومي درباره پيروزي روميان. پيروزي رسول اكرم
مخـالف بودنـد. از    با رسول اكرم ،دعوت اسالمي تقريباً تمام مردم نخستين روزهايدر 

 ي بـا رسـول خـدا   ، بـر دشـمن  وجود تمام اختالفات داخليشرك عرب با ميك طرف قبايل 
 ،شـده به هر قيمت كه  داشتند تا  تصميم ياناز سوي ديگر يهود و هماهنگ شده بودند ومتفق 

يـن ايـن دو   عالوه بر ا جلوگيري كنند.رشد نهضت اسالمي  باستند و از در برابر رسول خدا
ظـاهر خـود را مسـلمان معرفـي      بـه  آنـان، . ندكرد ستون پنجم را بازي مي منافقان، نقشگروه، 

 بودنـد كـه در ميـان مسـلمانان نفـوذ كننـد و       به دنبال ايـن هـدف شـوم    ، اما در واقعكردند مي
يعنـي قـدرت،    در بحبوحـه ايـن مثلـث شـوم    حركت اسالمي را از داخل به نـابودي بكشـانند.   

. در روزهـاي آغـازين   بنـا نهـاد   نهضت اسـالمي را  هاي داخلي، رسول اكرم توطئه يه وسرما
كـرد.  مستضـعفان، كسـي ديگـر پيـامبر را همراهـي ن     و  تعدادي از بردگاندعوت اسالمي، جز 

نيـز بـه جـرم     كردنـد  مـي  حمايت مكه كه از رسول اكرم سرآمدان تعداد انگشت شماري از
مواجـه  خويشـاوندان خـود   قطع رابطه  باضت اسالمي، نه دفاع از و آن حضرتهواداري از 

 مسلمانان ضعيف، مورد كينه و دشمني كفار قرار گرفتند.و  همچون پيامبر اكرمو شدند 
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شـرايط بـه حـدي نامسـاعد و سـخت       روند رو به رشد خود را ادامـه داد؛  ،نهضت اسالمي
بدين ترتيب رسـول   .ندشد مهاجرت و ترك وطنمجبور به  شيارانو  كه رسول اهللا گرديد

اندكشـان در وطـن را نيـز از     ثروت و داراييهمان ، با هجرت به مدينه منوره، و يارانش اهللا
 مهاجران، تا عدة زيادي از گشتند. چنانچهسختي مواجه  شرايطبا  هجرهدر دارالدست دادند و 

 هحجر ابلزير يك سقف چوبي در مقاي  بدون سرپناه زندگي كردند و عدهدر مدينه  ها مدت
شهرت يافتند. بنـا بـر برخـي از    » هاصحاب صف«به  بردند. به همين خاطر بسر مي رسول اكرم

 رسيد. روايات تاريخي، گاهي تعداد اصحاب صفه به چهارصد نفر مي
ديدم كه تنها يك لباس بر تن داشتند؛ از اصحاب صفه را  نفرهفتاد «گويد:  مي ابوهريره

، بـود. آنـان   تـر از زانـو   برخي هـم انـدكي پـايين    و لباس پوشاند مي كه زانوهايشان رااي  بگونه
 ».گرفتند كه مبادا عورتشان نمايان شود مي هنگام ركوع لباسشان را

و حجـره عايشـه رضـي اهللا عنهـا،      ميان منبر رسول خـدا «گويد:  مي همچنين ابوهريره
. حـال آنكـه،   ل روانـي دارم اخـتال يـا  ام  ديوانهكردند كه من  افتاده بودم. مردم فكر مي بيهوش

 ».فقط گرسنه بودمبلكه  اختالل رواني نداشتم؛
از  ،دشمنان رفت مي ، احتمالكه هر آن مسلمانان در مدينه، آن چنان شرايط سختي داشتند

 !اي محمـد « كه: آمد اين بشارت مي اما همواره از طرف اهللاشبيخون بزنند؛ ها  آن هر سو بر
 »:تواند بر تو غلبه كند نميهيچ نيرويي  ؛يه من هستفرستاد تو رسول و

﴿           ﴾ خداوند، چنين مقدر كرده كه «: يعني ]21 مجادله:[ال

 .»گرديم مي من و پيامبرانم، قطعاً پيروز

﴿                         

                             ﴾ 9و 8صف:[ال[ 

نور خود را به  خداوند، خاموش كنند و دهانهايشان را با خداخواهند نور  آنان مي«: يعني
ش را همراه با است كه پيامبرنخواسته باشند. خداوند، همان  ،رانافرساند. و لو ك مي اتمام
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كان چنين كه مشر هرچند دهد،تا آن را بر تمام اديان غلبه  آيين حق مبعوث كردهدايت و 
 .»چيزي را نخواسته باشند

ردار رسـول  ب، مطيـع و فرمـان  عـرب قبايل مدت زيادي از اين ادعا سپري نشده بود كه تمام 
امكانـات   كـه  كـافراني  انبـوه  در برابرتعداد اندك و امكانات كم،  با، مسلمانانشدند.  اكرم

 ايستادند.، داشتندتري بيش
مطـابق   اصالً قابل توجيه نيست كه چگونه محمـد مادي  هاي از لحاظ معادالت و مقياس

تهاي چشمگيري دست قبايل عرب و كشورهاي همسايه به موفقي، در برابر وحيهاي  پيشگويي
 ،اينكـه محمـد   ،و آن وجـود دارد ؟ تنها يك توجيه بـراي ايـن موفقيـت شـگفت آور     يافت

او را در برابـر دشـمنان    ش،هاي غيبي بوسيله كمك ،خداوند ؛ از اينروبود فرستاده خدا پيامبر و
سـخت تـرين دشـمنان، در    نان رشد و ترقي داد كه سربه قله پيروزي رساند و نهضت وي را چ

طبـق ادعـا و    پيـامبر درس نخوانـده،   چشـمگير  هايپيروزي .دقرار گرفتن رديف دوستان فداكار
 او،نشانگر اين اسـت كـه    ،هاي شديد و دشمنان بسيار قوي خواست خودش، در برابر مخالفت

بـه عنـوان يـك انسـان عـادي، خودسـرانه        . اگـر محمـد  ستو پيامبر بر حق او فرستاده خدا
بـه يـك تـاريخ    تحقـق يابنـد و    ش،هـاي  كه گفتـه  اشتدكان نماهرگز ، ادعاي نبوت كرده بود

الً ديـده  اصـ ها  انسان زندگي ساير رش در جريانيشوند. تاريخي كه نظتبديل واقعي و راستين 
تـوان   نمـي  ها، يك نمونه هم در طول تاريخ انسان« نشده است. بنا بر گفته پروفسور استوپارت:

با توجه به امكانـات  «افزايد:  مي همچنينوي، ». اشد) نزديك بيافت كه به شخصيت محمد(
در اختيـار داشـت و پيروزيهـاي بـي نظيـرش، بـه ايـن نتيجـه          )محدود و اندكي كه محمـد( 

چنان نـام درخشـان و نمايـاني، ماننـد نبـي عربـي در هـيچ        ها  انسان رسيم كه در طول تاريخ مي
89F».جاي دنيا ديده نشده است

1 
از جانـب اهللا   درسـتي رسـالت محمـد مصـطفي    قـوي بـر    يلدلي ،آنچه بيان گرديد !آري

 sir. william( »رنيوويليـام مـ   سـر «يكي از دشمنان سرسخت اسالم به نام  . چنانچهباشد مي

                                                           
1- Islam & Its Founder. P. 228. 
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munirناخواسـته بپـذيرد و بـه آن اعتـراف كنـد؛ او       د كـه ايـن واقعيـت را   وشـ  مي ناچار ) نيز
 گويد: مي

در شـرايط   انـدكش، او بـا همراهـان    كرد. امه دشمنانش را با خاك يكسانبرن) (محمد«
در عـين   يم:بهتر اسـت بگـوي   كرد. ها را در انتظار پيروزي خود سپري ميامنيت بسيار بدي، شب

را شـايد  كه نظيـرش   د، همت و شجاعتي از خود نشان دادن شير قرار گرفته بواحال كه در ده
نوشته است: (او به خدا چنـين   ، آنجا كه در مورد يك پيامبرفقط بتوان در انجيل مشاهده كرد

 .»است) ماندهنباقي گفت: از قوم من، كسي جز خودم 
دگان محترم شود، در مورد پيروزي پيشگويي ديگر قرآن كه قرار است تقديم خوانن

     ﴿ :وم آمده استركه در سوره  باشد مي برابر ايرانيان ميان دررو

      ﴾ روميان (از ايرانيان) «يعني:  ]3 و 2: روم[ال

شكست خورده اند؛ (اين شكست،) در نزديكترين سرزمين (به سرزمين عرب در نواحي شام 
 .»، پس از شكستشان پيروز خواهند شد) و ايشانرخ داده

امپراطوري ايران ل خليج فارس، حاكميت در دست در شرق شبه جزيره عربستان، در ساح
درياي سياه،  بااليقسمت تا گرفته  درياي احمراز حاشيه ، ستانشبه جزيره عربغرب بود و در 

 ،ومسلطنت ساسـاني و نـام حكومـت ر    ،كرد. نام حكومت ايران روم، حكومت مي امپراطوري
 بيزانس بود.سلطنت 
يعنـي دجلـه و    هاي معـروف عـراق   در رودخانه اي اين دو سلطنت در شمال عربستانمرزه
هـاي دوران   منـدترين سـلطنت  سلطنت، از توانـاترين و قدرت اين دو  شد. م وصل ميه فرات به

، مـيالدي از قـرن دوم   »گـبن « حكومت بيزانس بنا بر اظهـارات  سرآغازآمدند.  مي شمارخود ب
 .شود شروع مي
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، دربـاره  نوشـته شـده  حكومت بيزانس و روم تمدن خ در مورد انقراض يدر تاركه قدر آن 
 اما زيادي نوشته شده، هاي كتاب گرچه در اين موضوع 90F1.است بحث نشدهزوال هيچ تمدني، 
 در ايـن موضـوع بيشـتر بحـث     )Edward Gibbonآقـاي ادوارد گـبن (   در مجموع كتـاب 

 History of the Decline and fall of the( نـام ايـن كتـاب عبارتسـت از:     كنـد.  مي

Roman Empire (تاريخ عروج و زوال سلطنت ر :يعني)(وم. 
كه موضوع بحـث  اشاره نموده دوم جلد پنجم كتاب مذكور، مؤلف به جرياناتي  بخشدر 

ميالدي دين مسيحيت را پذيرفت  325وم، بنام قسطنطين در سال ريكي از پادشاهان  .ما هستند
د. مـردم  هسـتن  ، نصـراني ومردم رم كرد. به همين خاطر اكثر مـ رسمي كشور اعالدين و آن را 

نـام  ه پادشـاهي بـ   از بعثت رسول اكـرم  پيشند. پرستيد ميرا  ايران در آن روزگار خورشيد
ريس، هشت سال قبـل  موسر قدرت بود. در اثر بي كفايتي  ) در روم برMaurice» (موريس«

ضـد   بـر  )Phocasنـام فوكـاس (  ه ب سپاهيان روم به فرماندهي شخصي بعثت رسول خدااز 
مــاريس و اعضــاي  ،فوكــاس و بــدين ســان فوكــاس، پادشــاه روم شــد. مــوريس قيــام كردنــد

با اعزام سفير به كشور همسايه خود ايـران،   و اش را در نهايت بي رحمي به قتل رساند خانواده
آن كشور را از تحوالت جديد سياسي آگاه كرد. در آن روزگار خسرو پرويز پسر انوشيروان 

) در اثـر درگيـري هـاي    م591تـا   590كرد. خسـرو پرويـز در سـالهاي (    ميدر ايران حكومت 
بـا او  پنـاه داد و   ، بـه خسـروپرويز  پادشـاه روم  . در آن زمان مـوريس داخلي مجبور به فرار شد

رويز در ايـام  پگـزارش تـاريخ خسـرو   بـر   بنـا  همكاري كرد تا بـاري ديگـر بـه قـدرت برسـد.     
، خـاطر همـين وصـلت بـود كـه (خسـرو پرويـز)       ه و ب پناهندگي با دختر موريس ازدواج كرد

به خشم آمد و سـفير روم   ،. لذا وقتي خسرو از انقالب روم مطلع شدخواند ريس را پدر ميمو
داري نمود. خسروپرويز بالفاصله شناختن حكومت جديد خودرسميت ه را زنداني كرد و از ب
و قـدس را  انطاكيـه   شـد و  از رودخانه فـرات وارد شـهرهاي شـام   با عبور  به روم حمله كرد و

                                                           
1- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, by Edward 

Gibbon. 
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خـاطر  ه گسترش يافت. بـ  تصرف نمود و بدين ترتيب قلمرو حكومت ساساني، تا سرزمين نيل
هـاي   ماننـد فرقـه   كليسـا هاي مـذهبي مخـالف    فرقه هبي حكومت سابق روم،هاي مذ كشمكش
حكومـت روم بـا    بر ضدلذا ودي از حكومت روم ناراضي بودند؛ حتي يهو طوري سيعقوبي، ن

هـا از حكومـت روم و همكـاري آنـان بـا       كردنـد. ناخشـنودي ايـن فرقـه     همكاري مـي يان ايران
 ي خسرو كامالً مساعد كرده بود.زمينه را براي پيروز ايرانيان،

هـاي   با توجه به بي كفايتي فوكاس، حاكم رومي تبـار مسـتعمره   درباريان رومي،بعضي از 
ند و او را بـراي  آگاه كردكومت مركزي نابسامان حآفريقايي را به صورت مخفيانه از شرايط 

  ،مأموريـت ) را براي انجام اين وستهراكليقل (، پسرش هر. اوفرا خواندند وم،نجات سلطنت ر
وم حركت كرد. اين همه نقل رش از راه دريا از آفريقا به طرف هرقل همراه با سپاهيان. فرستاد

از ماجرا اطالع يافت زماني  ،كاسو مخفيانه صورت گرفت كه فو يو انتقال نظامي چنان پنهان
 بـه پايتخـت را   ،قل پس از درگيري كوتاهي. هرهرقل به ساحل رسيدندهاي جنگي  كه كشتي

 صرف خود درآورد و فوكاس كشته شد.ت
سـيل  جلـوي حملـه    نتوانستولي  ،گرچه فوكاس را از صحنه حكومت بيرون راند ،قلهر

از دسـت داد. در  را شـرق و جنـوب   در  شرولمقبخش عمدة  از اينرو. را بگيردآساي ايرانيان 
عراق، شام، فلسطين، مصر و آسياس صغير، به جاي پـرچم صـليبي، درفـش كاويـاني (پـرچم      

تمـام   و ر ديواري قسطنطنيه محدود شـده ايرانيان) به اهتراز درآمده بود. حكومت روم در چها
ر در شـهر شـيوع   ياگي وها بود. گرسنگي و بيماري گشتههاي ورودي به قسطنطنيه مسدود  راه

تنها چيـز باقيمانـده، درخـت حكومـت     ه بود. مشكل كردزندگي مردم را بيش از پيش  يافته و
هراسـان   حمله دشمن در پايتخـت، مـردم را چنـان   از ترس  خشكيد. مي بود كه لحظه به لحظه

شـته  خاموشي ميدان مركزي پايتخت كه در گذ. را رها كرده بودندها كرده بود كه تمام فعاليت
 كرد. ميحكايت از ترس و نگراني مردم بود، برپا هلهله  شور و آن در

ين بـردن  از بدست گـرفتن قـدرت در سـرزمين روم، بـراي از بـ      آتش پرست، پسايرانيان 
شـد،   تـوهين مـي   دينـي زدنـد. بـه شـعاير و مقدسـات      ها دسـت مـي  ترين ستم مسيحيت به فجيع
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. در همه جـا آتشـكده   به قتل رسيدندمسيحي شدند. حدود يكصدهزار  ها تخريب مي عبادتگاه
اسـاس   كـه بـر  مقـدس  . صـليب  يافـت  ساخته شد، پرستش آتش و آفتاب با زور سرنيزه رواج

 يافت.روي آن به دار آويخته شده بود، از روم به مداين انتقال بر ، مسيح نصارياعتقاد 
 نويسد: ميگبن در اين باره ادوارد 

بـا   ،از شكسـت دادن فوكـاس  پـس   ،بودنـد  سـتي  اگر اهـداف خسـرو، اهـداف نيـك و در    
زيـرا   ؛دنمـو  بـه عنـوان دوسـت خـود اسـتقبال مـي      وس تـ هراكلياز  كـرد و  هـا صـلح مـي    رومي
واقعـي   چهـره  ،بـا ادامـه جنـگ   خسـروپرويز،  كرده بود. اما قيام ريس وس، به انتقام موتهراكلي

91Fخود را ظاهر كرد.

1 
 ،وتي وجود داشت و پادشـاه فـاتح ايـران   ايران و روم چه تفا پادشاهيدر آن روزگار ميان 

شود كه خسـرو پرويـز    روشن مياي  ال از نامهؤپنداشت؟ پاسخ اين س چقدر بزرگ ميخود را 
 . متن نامه چنين است:فرستادقل هر براياز بيت المقدس 

آن  ه، مالـك تمـام روي زمـين، بـ    وان روي زمين يعني از طرف خسرگاز بزرگترين خداي«
پـس چـرا   . و توكـل داري  اعتمـاد گويي كه بـر خـدايت    مي ،تو .هرقل ،وربي شعو بنده غالم 

 »؟بيت المقدس) را از دست من بگيرد(نتوانست اورشليم ،خداي تو
بـه   شد و تصميم گرفت كه قسطنطنيه راوم از مشاهده چنين وضعيتي كامالً مأيوس رقيصر 

ينكه كشورش را نجـات  جاي اه او بكند.  تركاقامتگاه خود در ساحل آفريقاي جنوبي قصد 
خاطر انتقال شاه به جنوب آفريقـا در  ه ، بسلطنتيهاي  در صدد نجات خود برآمد. كشتي ،دهد

حال بارگيري بودند كه كشيش كليساي بزرگ روم با توسل بـه سـوگند و قسـم، قيصـر را از     
كـه در   و از او پيمـان گرفـت   نت صـوفيا بـرد  اقربانگـاه سـ   بـه و او را  باز داشترفتن به آفريقا 

اي  ، نماينـده ) ژنـرال ايرانـي  Sainين (ا. در همين اثنا سهمراه باشد با رعيتش زندگي،و  مرگ
شـنهاد از  پيغام صلحي بـه شـاه ايـران بفرسـتد. ايـن پي      كهپيشنهاد كرد  نزد هرقل فرستاد و به او

ز پرويز، اد. اما زماني كه شاه ايـران، خسـرو  قل و مشاورانش با طيب خاطر پذيرفته شطرف هر
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را بـا دسـت و پـاي    قل بلكه هر ؛پذيريم اين صلح را نمي«، چنين گفت: اطالع يافتاين برنامه 
انش را خـداي  مگـر آنكـه  با پادشاه روم صلح نخواهم كرد بسته به زنجير، نزد من بياوريد. من، 

 ».نمايدآفتاب را پرستش  كند وترك 
ايـران  . شـرايط  را بپـذيرد  چند شرط صلح با داشت تاايران را وا ،باالخره جنگ شش ساله

 :از اين قرار بودندبراي پذيرش صلح 
92Fتالنتيك هزار 

نقره، يك هزار توپ پارچه ابريشـمي، يـك هـزار     لنتطال، يك هزار تا 1
 شود.اسب و يك هزار دوشيزه به شاه ايران داده 

 كند. گبن اين شرايط را بسيار شرم آور توصيف مي
نيـز بـا   كوتاهي كـه تعيـين شـده بـود و     فرصت جه به ولي با تو ؛كرد قل شرايط را قبول هر

مين أتـ محدود و بـه يغمارفتـه،   اي  منطقه قرار بود آن شرايط سخت و سنگين درتوجه به اينكه 
بـراي  خود را و  بگيرددشمن بكار  بر ضدداد كه همان ابزار و امكانات را  ترجيح هرقل شود، 

 آماده كند.حمله نهايي 
بـه وحـي و رسـالت    هـا معتقـد    كردنـد و رومـي   تاب را پرستش مـي ها آف ايرانياز آنجا كه 

و روم، دوسـت داشـتند   مسلمانان در جنگ دوم ايران  ،از ديدگاه رواني ، لذابودند عيسي
اعتقادي با مجوسيان،  عرب، به خاطر اشتراك يا شباهت نامشرك پيروز شوند؛ اماها  روميكه 

عالمـت خـارجي    ،نزاع و جدال ميان روم و ايرانبدين ترتيب  خواهان پيروزي ايرانيان بودند.
 لذا مسلمانان و مشركان،. داشتجريان ، نزاع و جدالي بود كه در مكه ميان اهل اسالم و كفار

 616دانسـتند. در سـال    د مـي جنگ درون مرزي خـو  بخشي از نتيجه اين جنگ برون مرزي را
مـام منـاطق شـرقي سـلطنت روم بـه      هـا نمايـان بـود و ت    ، زماني كه آثار پيروزي ايرانيميالدي

ه بـ تصرف ايرانيان درآمد و خبر اين پيروزي به مردم مكه رسـيد، مشـركان و مخالفـان اسـالم     
 گفتند: ميزدند و  مي طعنهمسلمانان 

                                                           
 كند. مي كيلوگرم برابري 26وده و با ) واحد وزن در يونان باستان بTalentتالنت ( -1
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ايراني) در برابر كساني كه حـامي وحـي و رسـالت     يانوسجديديد كه برادران ما (يعني م«
 شـويم و  مـي  ر خود نيز در برابر شـما پيـروز  ا ما در كشوها) پيروز شدند. لذ بودند (يعني رومي

 .بريم مي ين شما را از بينيين و آد
در پاشـيد.   مـي  پيروزي ايرانيان و غرور و طعنه مشركان قريش، بـر زخـم مسـلمانان نمـك    

 بود كه كالم وحي از پيروزي روميان در آينده خبر داد:همين بحبوحه 

﴿                          

                                   

                             ﴾ 

اند؛ (اين شكست،) در نزديكترين  خورده روميان (از ايرانيان) شكست«يعني:  ]6 - 1روم:ال[
سرزمين (به سرزمين عرب در نواحي شام رخ داده) و ايشان، پس از شكستشان پيروز خواهند 

چه قبل (كه روميان  ؛ستيز در دست خدا و به فرمان اوچند سالي. همه چ در مدتشد 
شكست خورده اند) و چه بعد (كه پيروز خواهند شد). در آن روز (كه روميان پيروز شوند) 

كند  نمي است كه خدا داده و خداوند، خالف وعدهاي  گردند. اين، وعده مي مؤمنان شادمان
 .»دانند نمي و ليكن بيشتر مردم

گفتـه شـد، كمتـرين امكـان      )محمد (زماني كه اين پيشگويي از زبان «نويسد:  گبن، مي
 امكـان مانند اين بـدور از   اي، تحقق آن از نظر اسباب ظاهري وجود نداشت و هيچ پيشگويي

 93F1.»داد انقراض سلطنت روم خبر مي و پايانقل از ت هرسال آغازين حكوم دوازده زيرا ؛نبود
ب و آن خداي بزرگ و برتر بود كه تمام اسبا سويز ا ، قطعاًاين پيشگوييبايد دانست كه 

از يـك طـرف    شاهد بوديم كه !. آرياستهاي بشر  و مالك دل ردابزار مادي را در اختيار دا
قـل آثـار   و از طرفـي ديگـر در هر   ايـن خبـر را اعـالم كـرد     فرشته اهللا از زبان پيامبر معصوم

 نويسد: دگرگوني شروع شد. گبن مي انقالب و
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اسـت كـه در وجـود      ه فوق العادههاي ممتاز و نمايان تاريخ، همان كارنام كارنامه يكي از«
دوران حكومـت   پايـاني قـل) در سـالهاي آغـازين و    شـود. ايـن پادشـاه (هر    ل مشاهده مـي قهر

 بـه نظـر  چنـان   و تخيالت و اوهام بودم دست بسته عياشي شده و غال و يدچار سستطوالنيش 
هاي رعيـت  س و ناتوان از حـل مشـكالت و مصـيبت   شايي، بي حيك پيكر تما ،كه او رسيد مي

 دگرگـون قـل  هر و شـود  طرف مـي اندك زماني بردر  ،نابساماني باشد. اما اين همه خودش مي
 Caesar(95F2( رازسبه قيصر يا  ،ترسو 94F1)Archadiss( آرقاديوسگويي و بدين سان  دگرد مي

وم پس از شش رفته ركوه از دست ش بدين ترتيب با دگرگوني هرقل، د.وش مي تبديل قهرمان
 دمسئوليت مورخان رومي بود كه باي ،اين .حال اول بازگشته دوباره ب جسورانهام دحمله و اق

كردنـد.   مـي ند و علت سر به راه شدن هرقل را بيان داشت ميبر ها واقعيت از روي حقايق وپرده 
ه اين قضيه نبـود  پشت ،سيسيااي  امل و انگيزههيچ عبه هر حال اينك حدس ما، اين است كه 

حاصل و نتيجه احساسات شخصي او بود. بر مبنـاي همـين   هرقل، و بيداري غفلت . بلكه است
زاده حتـي خـواهر  و منـديهاي خـود دسـت برداشـت      و عالقـه  هااو از تمام دلبستگي ،احساسات

ق طـال  خود در آورده بود،ازدواج در رم بودنش ح) را كه با وجود مMartina( ، مارتيناخود
 96F3.»داد

آور  ريـزي بسـيار شـگفت    طراحي و برنامـه  در يك، را از دست داده بود توانشكه  يقلهر
مـيالدي   622. در سـال  آغاز گرديدهاي جنگي به تمام معني در قسطنطنيه  د. آمادگيشپيروز 

 بـه نظـر  اي  بگونـه  ، شرايط،فتر ه سپاهش از قسطنطنيه بيرون ميقل همراردرست زماني كه ه
 .بينند روم را مي امپراطوريكردند آخرين لشكر  ه مردم فكر ميك رسيد مي

                                                           
م بـه پادشـاهي رسـيد. او، بـه     395م) فرزند بزرگ لتيودوس اول است كـه در سـال   408-377آرقاديوس( -1

 بزدلي و ترسو بودن شهرت داشت.

 نگهاي روميان است.ق.م) قهرمان ج144-101قيصر يا سزار( -2
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دانست كه حكومت ايران از لحاظ نيروي دريايي بسيار ضـعيف اسـت.    قل به خوبي ميهر
ه خـود را از دريـاي   سـپا  ؛ از اينـرو ي خود را آماده كرد تا از پشت حمله كنـد ياو ناوگان دريا
 كـه اسـكندر  نمـود  سپاه ايران حمله به ه كرد و از آنجا را در آرمينيا پيادها  آن و سياه عبور داد

از اين حملـه ناگهـاني وحشـت     مواجه ساخت. ايرانيان تو آنان را با شكس ردكآنان حمله ه ب
قل از دريـاي  اگر هرلذا در آسياي صغير داشتند.  زيادينيروهاي  ايرانيان .متزلزل شدند وزده 

را  سـتفاده از نيروهـاي ذخيـره خـود دوبـاره سـپاه روم      ايرانيان با ا  كرد، شمال دوباره حمله مي
» Avars« هـا بـا آوار و گشـت  بازدادنـد. هرقـل از راه دريـا بـه قسـطنطنيه       مورد حمله قرار مي

آوارهـا  سـپاه ايـران را در محـدوده پايتخـت      ،و با كمك و ياري آنـان همكاري بست معاهده 
در  يـورش اين سـه  ايرانيان انجام داد.  عليه نيزحمله مهم ديگر سه  ،متوقف كرد. عالوه بر اين

بدين ترتيـب  ميالدي از ساحل جنوبي درياي سياه صورت گرفت و  625و  624، 623سالهاي 
قـدرت حكومـت   بعـد از آن   تا عراق قـديم پـيش رفتنـد.   ايران شدند و  قلمرووارد  مهاجمان،
فرصـت  لـذا   .آزاد شـد از زير سلطه سـپاه ايـران    د و تمام مناطق رومنهارو به كاستي  ساساني،

رسيد. جنگ نهايي و سرنوشت سـاز در نينـوا در كنـار     مناسب براي حمله به پايتخت ايران فرا
 را از دسـت داد  توان مقاومـت خسرو پرويز  .ميالدي در گرفت 627رودخانه دجله در دسامبر 

هـاي  ريدرگي كـرد. در همـين اثنـا    آماده » دستگرد« شآسايشگاه محبوب ازخود را براي فرار و 
نمـود.  زمين زنداني در يك زير و او را دستگير كرد ،پسرش شيرويه و شروع شد داخلي دربار
و هجـده   ادجـان د در زيرزمين نهايت خواري و ذلت  بعد از گذشت پنج روز در خسروپرويز

 سپسو كشته شدند. شيرويه مدت هشت ماه حكومت كرد  انشچشم يپسر ديگرش در جلو
ار در بر تخت و تاج وي مسلط شد و بـدين ترتيـب قتـل و كشـت     و ساندبرادرش او را به قتل ر
. در چنـين  ، بر تخـت نشسـتند  پادشاه 9 ،و در مدت چهار سال ادامه يافتداخل خاندان پادشاه 

را قبـاد دوم پسـر خسـروپرويز منـاطق روم      غيرممكن بود. لذاها  جنگ با روميادامه ، شرايطي
در مـاه مـارس سـال     ، با روميان صلح كرد و هرقـل، دسمقبازپس داد و با بازگرداندن صليب 

ــه مــيالدي  628 ــه قســطنطنيه ســوا وارد قســطنطنيه شــد. پيروزمندان ــر رهرقــل هنگــام ورود ب  ب
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دست ه با ب ، بيرون شهر،انبوه كثيري از مردم كشيدند و چهار فيل آن را ميكه اي بود  كالسكه
97Fمان خود ايستاده بودند.قهراز هاي ليمو و زيتون براي استقبال  گرفتن شاخه

1 
در برابـر ايـران، دقيقـاً تحقـق يافـت و بنـا بـر        روم پيـروزي  پيشگويي قرآن در مورد  !آري

 گزارش قرآن، روم در كمتر از ده سال بر ايران پيروز شد.
گبن ضمن اظهار تعجب از تحقق اين پيشگويي، تالش زيادي به خـرج داده تـا از اهميـت    

بـه خسـرو پرويـز     ا با نامه رسول اهللاكوشيده است تا آن ر نادرستاي  شيوهبا  لذاآن بكاهد. 
 نويسد: او مي دهد.ارتباط 

اي از يك فرد گمنام از اهالي مكه دريافت كرد.  نامهپس از پيروزي بر روم، ايران  پادشاه«
رسـميت  ه ) را بـه عنـوان پيـامبر خـدا بـ     (محمدخواسته شده بود كه  شاه ايراناز در اين نامه 

ي پاره كردن نامه مطلع شد، وقتي از ماجرا عرب پيامبرنامه را پاره كرد. خسروپرويز، سد. بشنا
خداوند حكومت او را مانند همين نامه تكـه پـاره خواهـدكرد و قـدرت وي را از بـين       گفت:

كـرد، از بهـم    دو قدرت بـزرگ جهـان زنـدگي مـي     همسايگي) كه در خواهد برد. محمد (
پيـروزي   زمـان در او، بـرد.   حكومت بزرگ با همديگر، لـذت مـي   اين دو درگيريپاشيدن و 
 ، بـاري ديگـر،  به خود جرأت داد تا چنـين پيشـگويي كنـد كـه بعـد از چنـد سـال        ،سپاه ايران

گفتـه شـد،    )محمـد( زماني كه اين پيشگويي از زبـان  ها خواهد شد.  نصيب رومي ،پيروزي
ماننـد ايـن    اي، اشت و هيچ پيشگوييكمترين امكان تحقق آن از نظر اسباب ظاهري وجود ند

انقراض سـلطنت روم   و پايانسال آغازين حكومت هرقل از  دوازده زيرا ؛نبود امكانبدور از 
 98F2.»داد خبر مي

 هبـ  داند كه اين پيشگويي هيچگونه ارتباطي با نامـه رسـول اهللا   به روشني ميي، هر مورخ
و  در سـال هفـتم هجـري   ، زيوروپرخسـ  بـه  دعوتنامه رسول اكرم چراكه پرويز ندارد.خسرو
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حـال آنكـه پيشـگويي     ؛مـيالدي  628در سـال   يعنـي از صلح صديبيه فرستاده شده است.  پس
 است. گشتهدر مكه مكرمه نازل و قبل از هجرت قرآن، 

 نوين:هاي  قرآن و يافته -3
قـرآن   توان آن را به عنوان دليلي بسيار محكم در مورد صـداقت  ويژگي سوم قرآن كه مي

علمـي،   نوآوري و پيشرفتقبل از  ها مدت ،اين است كه قرآن ،ديم خوانندگان محترم كردتق
هـاي   دادهاز  كـوچكترين اشـتباهي   ه استنتوانست ،علم و دانش حالاما با اين  ؛نازل شده است

 شد. مي در آن اشتباهي علمي يافت ، حتماًبود كالم انسان  ،. اگر قرآنبگيرد قرآنعلمي 
از كشـيش   نـد و كليسـاي بركلـي رفت  بـه  دانشجويان چيني دانشگاه كاليفرنيـا  ز دوازده نفر ا

ايـن   آموزشي درباره دين مسيحيت برايشان ترتيب دهـد. اي  خواستند تا در روز يكشنبه جلسه
نداريم و مايـل  مسيحيت به اي  كمترين عالقهما «به كشيش گفتند:  تمامدانشجويان با صراحت 

جامعـه و   بـر چـه تـأثيري    اين آيـين، بدانيم كه خواهيم  مي م. البتهدين را بپذيرياين نيستيم كه 
، يكي از دانشـمندان  كشيش »؟كند اين باره چه نقشي ايفا ميتمدن آمريكا گذاشته است و در 

همه  ،از گذشت چهار ماه علوم رياضي و نجوم را براي آموزش دانشجويان انتخاب كرد. پس
. چـه  پذيرفتنـد سـمي خـود   رآن را بـه عنـوان ديـن    و  ويدنـد گر تبـه مسـيحي   ،اين دانشجويان

 ؛ اوشـنويد بال را از زبان خود اين استاد ؤير ناگهاني شد؟ جواب اين سموجب اين تغي ،عواملي
بحث ديني  ينكدام اين دانشجويان اين بود كه برايبراي من، مطرح  الؤنخستين س گويد: مي

دانسـتم كـه روشـهاي آموزشـي     اشتند. لـذا  ل ندانجيهيچ اعتقادي به  نها،زيرا اي را عنوان كنم.
دانشجويي، هنگام مطالعه بـاب  كه در دوران از آنجا  رد.هيچ سودي در بر ندابراي آنان  قبلي،

تصميم گـرفتم   مشاهده كرده بودم،علوم تجربي مطالب آن با  اول انجيل، تناسب خاصي ميان
روشـن بـود كـه ايـن      شـجويان لب را براي دانشجويان بازگو كنم. بـراي مـن و دان  اهمان مط تا

كنـوني بيـان   هـاي   انجيل در باب پيدايش و آفرينش هستي، هزاران سال پيش از يافتهاز  بخش
 بـا برداشـت   تصور مردم زمان موسياست. اين مطلب نيز براي همه ما روشن بود كه  شده

كلي بـي  باطالعات و معلومات امروزي،  ؛ لذا بر اساسه استبودمتفاوت  كنوني مردم، كامالً
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هاي هفتگي دانشجويان چينـي را در   . اين دانشمند كه مسئوليت كالس»رسيد مي به نظر اساس
انجيـل، در  تـدريس بـاب اول   «گويـد:   كنـد و مـي   اضـافه مـي   ر عهده داشت،كليساي بركلي ب

دانشجويان بعد از پايان  سپري شد؛تدريس باب اول اين فصل، در ادامه داشت و تمام زمستان 
و بـا كوشـش و    رفتنـد  مـي  خانه دانشگاهاببراي مطالعه و تحقيق بيشتر به كت ،روزانههاي  كالس

، كشيش كليسا به مـن گفـت: كليـه    زمستانند. در پايان يافت سؤاالت را ميكنكاش تمام پاسخ 
 ش) آمدنـد و اعتـراف كردنـد كـه انجيـل،     نزد مـن (كشـي   راي پذيرش مسيحيت،دانشجويان ب

99F».استي آسماني و از سوي خدا كتاب

1 
 بخـش اول انجيـل، از ايـن قـرار اسـت:     كلمات بكار رفته درباره وضعيت ابتدايي زمين در 

 ».، بر اعماق سايه افكنده بودتاريكي«
در را زمـين  ر ، بهتـرين تصـوي  نـوين علمـي  هـاي   يافتـه  ، طبـق عبارت مختصر و كوتاه فـوق 

عـاده گـرم بـود و تمـام     ين فـوق ال دهد. روزهايي كه زم روزهاي ابتدايي آفرينش آن، ارائه مي
 تبديل شده و در هوا معلق بودند. ها در اثر گرمي زمين به بخارآب

اي بسيار غليظ در هوا معلق بودند و لذا امروز در آن روزگار به صورت ابره تمام درياهاي
ما معتقـديم كـه تـورات و انجيـل نيـز هماننـد قـرآن،         رسيد. به سطح زمين نميروشني آفتاب 

شـود. امـا الفـاظ و     مـي  ديـده ها  آن تند و به همين خاطر پرتو كالم الهي، دركتاب آسماني هس
از اينرو انجيل كنوني، تفاوت زيـادي بـا انجيـل اصـلي دارد.      اند. كلمات اصلي آن از بين رفته

پـس از گذشـت دوهـزار سـال و بـه خـاطر ترجمـه انجيـل بـه          » كريسي مارلين«طبق اظهارات 
دگرگوني در آن از سوي انسانها، اين كتاب، با كتاب اصلي  تحريف و دزبانهاي ديگر و ايجا

100Fخداوند بسيار متفاوت گشته است.

2 
همـين سـبب   ه بدين ترتيب تمام صحف آسماني، فحواي اصلي خود را از دست دادند و ب

 هـاي  كتـاب  خدواند متعال، با فرسـتادن آخـرين نسـخه از كـالم خـودش، يعنـي قـرآن، سـاير        

                                                           
1- The Evidence of God, PP. 137-138. 
2- Man does not Stand Alone, P. 120. 
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آن پاك به دليل صحت و جامعيت خود، واجد تمـام خصوصـياتي   آسماني را منسوخ كرد. قر
 شود. مي در كتب آسماني ديگر ديدهها  آن است كه جلوه بسيار اندكي از

گـردد. بـا وجـودي     مي همين ويژگي قرآن به عنوان سومين دليل براي صداقت قرآن ارائه
و هـا   يچ يـك از داده پيش از رنسانس و انقالب علمي نازل شده، اما ه ها مدت كه قرآن مجيد

ســخنانش، تــاكنون اشــتباه نبــوده اســت. اگــر قــرآن كــالم بشــر بــود، هرگــز چنــين صــحت و 
 استحكامي نداشت.

قرآن در مقطعي از تاريخ نازل شده كه علم و اطالعات انسان در مورد جهان طبيعت بسيار 
ان وجود دارد شد كه دريايي در آسم مي محدود بود. در آن روزگار درباره باران چنان تصور

شـد كـه زمـين ماننـد يـك       مـي  ريزد. درباره زمين تصور مي و آب باران از همان دريا به زمين
ها  كه روي قله كوهها استوار است. درباره ستاره باشد مي سقفي ،فرش گسترده است و آسمان

ميخهـايي طاليـي هسـتند كـه بـر سـقف گنبـدي آسـمان زده         ها  آن اين باور وجود داشت كه
شوند. مردم هنـد   مي كوچكي هستند كه شب هنگام توسط طناب آويزانهاي  يا چراغد ان شده

 در دوران باستان بر اين باور بودند كه زمين روي شاخ يـك گـاو قـرار دارد و هـر گـاه، گـاو      
آينـد.   مـي  وجـود ه بـ هـا   زلزلـه  ،دهدروي يك شاخ به شاخ ديگر انتقال  خواهد زمين را از مي

چرخد تـا اينكـه    مي ساكن است و زمين به دور آن ،ر بودند كه خورشيددانشمندان، بر اين باو
 م ديدگاه مشهورش را درباره حركت خورشيد ارائه داد.1543كوپرنيكس در سال 

بعد از آن علم پيشرفت كرد، نيروي مشاهده و تجربه انسان بيشتر شد و اطالعات جديـدي  
هـاي   ، باقي نمانده كه تحقيقات و يافتـه به دست آمد. هيچ يك از ابعاد و زواياي حيات و علم

را بـه اثبـات نرسـانده باشـد.     هـا   آن را رد نكـرده و نادرسـتي   نوين، باورهاي قبلي در مورد آن
خالصه اينكه هيچ سخني از بشر وجود ندارد كه قـدمت آن بـه بـيش از هـزار و پانصـد سـال       

يـرا بشـر در چـارچوب    رسيده و توانسته باشد تا كنون صحت و درستي خود را حفـظ كنـد. ز  
گويد. بشر چه بر حسب فرمان شعور و چه بر حسب فرمـان   مي اطالعات دوران خودش سخن

آورد كه در  مي را بر زبان ي، در هر حال همان سخنسخن بگويدشعور و ناخودآگاه خود، فرا
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 شـود كـه بـا    نمي دوران خود آن را ديده و يا شنيده است. لذا هيچ نوشته و كتابي بشري يافت
نادرست، عاري و بدور هاي  گذشت هزار و پانصد سال از تأليف آن، همچنان از اشتباه و داده

آسـماني، بسـيار متفـاوت اسـت. از اينـرو       هاي كتاب باشد. بدون ترديد ماجراي قرآن، با ساير
قرآن همانند هزار و پانصد سال قبل صحت و درستي خـود را حفـظ كـرده و گذشـت زمـان،      

صحت و حقانيت آن ايجاد نكرده اسـت. ايـن امـر، دليـل بـارز و شـاهد        كوچكترين خللي در
است بر اين ادعا كه قرآن از منبعي سرچشمه گرفته كه نگـاه تيـزبين او ازل تـا ابـد را     اي  زنده

دانـد و آگـاهيش، تـابع     مي ها آن احاطه كرده است و تمام حقايق را به شكل و صورت اصلي
 م بشـر بـود، گذشـت زمـان، خطـا و اشـتباه آن را ثابـت       زمان و شرايط نيست. اگر قـرآن كـال  

 كرد؛ همانگونه كه اشتباه بسياري از سخنان بشر با گذشت زمان ثابت شده است. مي
اخروي است. از اينرو قرآن، در دايره علوم و فنـون   موضوع اصلي قرآن، سعادت دنيوي و
هـا   انسان مخاطبين آن،شود، اما از آن جهت كه  نمي امروزي به شكل تخصصي و جزئي وارد

كنـد. ايـن مسـأله، مسـأله بسـيار       مـي  هستند، لذا به هر علمي كه بـا انسـان ارتبـاط دارد، اشـاره    
ناقصي به فن و موضـوعي اشـاره كنـد،    هاي  تهيرا اگر انسان، با اطالعات و يافحساسي است. ز

بـر زبـان    هرچند كه سخن مفصل و مبسوطي در مورد آن نگويد، مسلماً كلمات و جمالتي را
كاسـتن از شخصـيت   قصد خواهد آورد كه با واقعيت مطابقت نخواهند داشت. مثالً ارسطو به 

». ي مردان وجـود دارد ها دندان ي كمتري نسبت بهها دندان در دهان زنان«زن چنين گفته بود: 
قطعاً اين سخن ارسطو، هيچ ارتبـاطي بـا فيزيولـوژي نـدارد، امـا در عـين حـال، نشـان دهنـده          

 ي زنـان بـا تعـداد   هـا  دنـدان  چراكـه تعـداد   اسـت. ها  انسان از فيزيك بدناش  اهي گويندهناآگ
ي مردان مساوي است. قرآن، گرچه در البالي آيات و اظهاراتش به علوم انساني هم ها دندان

و  شـود كـه پژوهشـها    نمي طلب نيز يافتكند، ولي در اظهارات قرآن، حتي يك م مي اشاراتي
لمي در ادوار بعدي بتواند ثابت كند كه اين مطالـب، بـر اسـاس اطالعـات     گسترده عهاي  يافته

 ناقص بيان شده است. پرواضح است كه چنين كالمي، كالم كسي است كه از همه باال و برتر
 باشد؛ همان كسي كه علمش، در گذشته و حال بر همه چيز احاطه داشته و دارد. مي
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وشن شود كه قرآن كـريم ضـمن اشـاره بـه سـاير      پردازيم تا ر مي اينك به ارائه چند نمونه
و مسايلي اشاره كـرده كـه هنگـام نـزول     ها  علوم و فنون به نحو بسيار شگفت آوري، به پديده

 اند. قرآن، كشف نشده بودند. بلكه در ادوار بعدي كشف شده
جديد، مبتني بر اين فرضيه است هاي  گفتني است: مطابقت الفاظ قرآن با تحقيقات و يافته

مورد نظر كامالً درست هستند و اگـر پژوهشـهاي آينـده، نادرسـتي تحقيقـات و      هاي  كه يافته
رسـتي قـرآن   فعلي را بكلي يا بصورت جزئي ثابت كند، اين امر هرگز بـه معنـاي ناد  هاي  يافته

ست كه ما، در تفصيل و تبيين مجمالت قرآن، دچار اشتباه شده ايم. مـا  نيست؛ بلكه بدين معنا
بشر در آينده، اشارات قرآن را با صحت بيشتري توضـيح  هاي  كه تحقيقات و يافته يقين داريم

 اشارات قرآن نخواهند بود. بر خالفخواهند داد و 
 قرآن را در اين زمينه به دو دسته تقسيم كرد:هاي  اظهارات و دادهمي توان 

هيچگونـه  هـا   آن امور و اشيايي كه انسان هنگام نزول قـرآن دربـاره  مربوط به هاي  داده -1
 اطالعي نداشته است.

معلومـات جزئـي و سـطحي     هـا،  آن مربوط به امور و اشيايي كه انسان دربـاره هاي  داده -2
 داشته است.

اطالعات ها  آن آنهايي هستند كه بشر گذشته، در مورد ،بسياري از موجودات جهان هستي
ري در دوران نوزايي علمي و پس بشهاي  اندكي داشته است، اما در مقايسه با اطالعات و يافته

از آن، بسيار ناچيز و ناقص بوده است. قرآن، كتاب علوم تجربي نيست. لذا اگر در ارتبـاط بـا   
 داد، بحـث در همـين زمينـه ادامـه     مـي ارائه اي  طبيعت و جهان آفرينش، اطالعات جديد وتازه

گرفـت. ايـن    مي راريافت و هدف اصلي قرآن (يعني اصالح درون و فكر) در درجه دوم ق مي
قبل از دوران نوزايي علمي (رنسانس)  ها مدت شگفت آور قرآن است كههاي  يكي از معجزه

سـو مـردم دوران   بكـار بـرده كـه از يك   هـا   آن را برايدرباره چيزهايي صحبت كرده و الفاظي 
را نيـز در   مطـالبي علمـي  احسـاس وحشـت نكردنـد و از سـوي ديگـر      ها  آن از شنيدن ،باستان

 الي مباحث خود گنجانده است.الب
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الف) قرآن در دو مورد پيرامون قوانين مخصوص آب اشـاره كـرده اسـت. اول در سـوره     
 رحمن. در سوره فرقان چنين آمده است:الفرقان، دوم در سوره 

﴿                               

   ﴾ ]:سازد  مي خدا، كسي است كه دو دريا را در كنار هم روان«يعني:  ]53 الفرقان

 (و در اثر وزن و چگالي مخصوص و تفاوت درجه غلظت آب شور وشيرين، آميزه يكديگر
يان آن دو شوند و) اين يكي، شيرين شيرين است و ديگري، شور شور! و خداوند، م نمي

 .»را كامال از هم جدا ساخته استها  آن حاجز و مانعي ايجاد كرده كه
 چنين آمده است:» رحمنال«در سوره 

﴿                ﴾ ]دو «يعني:  ]20-19 :الرحمن

در كنار هم روان كرده و مجاور يكديگر  درياي (مختلف شيرين و شور و گرم و سرد) را
 .»گذارد با يكديگر درآميزند نمي قرار داده است؛ ميان آن دو حاجز و مانعي است كه

 ها در گذشته نيز مظهـر قـدرتي را كـه در دو آيـه مـذكور بـدان اشـاره شـده اسـت،          انسان
دو رود تلـخ و شـيرين    »ميانمـار «دانستند. مثالً از منطقه جانگاه بنگالدش تـا منطقـه اراكـان     مي

سـت و در  مسافت، آب هر دو از همديگر جدا متصل به يكديگر جاري هستند و در طول اين
باشد كه آن دو را از هم متمـايز   مي يك خط ممتد و قابل رؤيت ،عين حال نقطه اتصال هر دو

 آب تلخ و شور. ،آب شيرين و طرف ديگر ،كرده است؛ يك طرف
د نيز همين گونه هستند و در اثر جـزر و مـد   نريز مي كه به درياحاشيه درياها هاي  رودخانه

 آيـد. هنگـام مـد كـه آب دريـا وارد رودخانـه       مـي  وجوده نيز جزر و مد بها  آن آب دريا، در
گيـرد ولـي بـا هـم      مـي  شود، آب تلخ و شور دريا باالي سطح آب شـيرين رودخانـه قـرار    مي

گيرد و هنگام جـزر   ميشيرين در زير آن قرار شوند؛ بلكه آب شور در باال و آب  نمي آميخته
ماند. بنـده، ايـن پديـده را     مي گردد و آب شيرين در جاي خود مي آب شور و تلخ به دريا، بر

 ام. آباد) مشاهده كرده دخانه گنگ و جامونا در شهر (اهللادر نقطه اتصال دو رو
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امـا ايـن پديـده تحـت     اصل مطلب از دوران باستان براي انسان روشن و معلوم بوده است، 
كدام قانون طبيعت و مبتني بر چه دليلي به وجود آمـده اسـت؟ تحقيقـات نـوين، علـت آن را      

 كشف كرده است.
قـانون بخصوصـي بـه نـام      ،رقيق و سيال دهد كه در اشياي مي ديد علمي نشانتحقيقات ج

موجب شـده تـا    ،حاكم است و همين كشش سطحي )Surface Tensionكشش سطحي (
ع آب از يكديگر متمايز باشند؛ زيرا كشش سطحي دو سيال، با هم متفاوت است. دنياي دو نو

 ﴿ عبـارت به نتايج زيادي دست يافته است. قرآن با بكـار بـردن    جديد با كشف اين قوانين،

﴾، را چنان تعبير نموده است كه نـه تنهـا بـا درك گذشـته بشـر از ايـن پديـده         موضوع

توانيم بگوئيم كه منظور از  مي جديد نيز هماهنگ است. زيراهاي  ارد، بلكه با يافتهتعارضي ند
 يا مانع، همان كشش سطحي است كه در هـر دو آب وجـود دارد و مـانع از آميـزش     (برزخ)

 شود. مي ها آن
شما ليواني را پـر  اگر توان تشريح كرد.  مي قانون كشش سطحي را با يك مثال بسيار ساده

ريـزد. بلكـه انـدكي از     نمـي  رسـد، فـوراً   مي به كناره يا لبه ليوان هنگامي كه آبد، از آب كني
چيسـت؟   كند؛ علـت  مي ه بااليي ليوان توقفشود و روي ديواره و لب مي كناره و لبه ليوان بلند

اين است كه چون پس از مولكولهاي سطح اشياي سيال، چيز ديگري وجـود نـدارد،    ،واقعيت
گـردد و بـدين ترتيـب در ميـان مولكولهـاي سـطح، كشـش         مـي  باز جهت آن به طرف داخل

شــود و در اثــر تعامــل قــانون اتصــال در بــاالي ســطح آب، پــرده انعطــاف   مــي اتصــال اضــافه
)Elastic Film؛ همـين پـرده و   شـود  مـي  آيد و آب در غالف پـرده پوشـانده   مي ) به وجود

محكم است كه اگر سـوزني  اي  دازهدارد. اين پرده به ان مي شده را نگاهغالف سطح، آب بلند
مانـد. همـين    مـي  رود؛ بلكه روي سطح آب شـناور  نمي باالي آن انداخته شود، داخل آب فرو

شود كه روغن در آب حـل نگـردد. همچنـين كشـش      مي عامل (قانون كشش سطحي)، سبب
 كند. مي سطحي، همان مانعي است كه از آميزش آب شيرين با آب شور جلوگيري
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 ﴿ در قرآن به كثرت وجود دارد؛ مثالً در سوره رعد آمده است:ده هايي ب) چنين دا

      ﴾ است كه  ذاتيخدا، همان «يعني:  ]2 :رعد[ال

 .»بينيد، بدون ستون برپا داشت مي ها را چنانكه آسمان
ديـد كـه بـاالي     مي هماهنگ با مشاهده انسان گذشته بود. زيرا اواين الفاظ كامالً مطابق و 

 قرار دارد، اما در هـيچ جـاي آن پايـه و سـتوني ديـده     ها  سرش دنيايي از ماه، خورشيد و ستاره
تـرين علـم و ابـزار علمـي      درنشود. الفاظ قرآن همچنـان بـراي انسـان امـروزي كـه بـا مـ        نمي
حـاكي  هاي علمـي،   ا جديدترين مشاهدات و يافته. زيرباشد مي ست، سازگار و هماهنگآشنا

كه اجرام آسماني، در يك خأل و فضاي نامحدود و بدون هيچگونـه پايـه و سـتوني     از آنست
را هـا   آن )،Gravitation Pullوجود دارند و يك ستون و پايه نامرئي يعنـي كشـش ثقـل (   

 در فضاي باال نگاه داشته است.
 خورشيد و ساير ستارگان نيز ارائه شده است: (ج) چنين داده هايي در رابطه با

﴿    ﴾ :هر يك در مداري شناورند«يعني:  ]40[يس«. 

ديدنـد. لـذا آنـان از شـنيدن      مـي  مردم دوران باستان نيز اجرام آسماني را در حال حركـت 
ا پرمحتواتر معرفـي نمـوده   شدند. يافته علمي جديد اين پديده ر نمي چنين الفاظي وحشت زده

 براي اجرام آسماني ممكن نيست.» شناور«است. در خأل بسيط هيچ واژه و تعبيري بهتر از 

خداوند، (با پرده «يعني:  ]54 عراف:[األ ﴾    ﴿د) 

 .»كند مي بالپوشاند و شب، شتابان روز را دن مي تاريك) شب، روز را
 عبارت مذكور، انسان گذشته را صرفاً از رفت و آمـد ظـاهري شـب و روز مطلـع و آگـاه     

سازد، ولي در عين حال اشارات بسيار زيبايي به گردش محـوري زمـين نيـز دارد. گـردش      مي
علمـي،   جديـد هـاي   محوري زمين كه در الفاظ قرآن بدان اشاره شده، طبق مشاهدات و يافتـه 

شود كه نخستين فضـانورد روسـي كـه از     مي دايش شب و روز است. يادآوريعامل اصلي پي
سفر فضايي خود برگشته بود، ضمن بيان مشاهداتش گفته بود كه زمـين را بـه خـاطر گـردش     
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 Rapidمحـوريش بـه دور خورشـيد، بـه صـورت يـك جريـان تنـد از روشـني و تـاريكي (          

Succession.ديده است ( 
قرآني، مواردي هستند هاي  كثرت وجود دارد. نوع ديگر دادهچنين داده هايي در قرآن به 

را بيـان كـرده و   هـا   آن ازاي  هيچ اطالعي نداشتند. قـرآن، پـاره  ها  آن كه مردم گذشته، درباره
علمـي مطابقـت دارنـد و    هـاي   چنان مطالبي ارائه نموده كه به صورت شـگفت آوري بـا يافتـه   

 ه است:را تأييد كردها  آن جديد، صحتهاي  يافته

 قرآن و اخترشناسي:
قرآن در مورد آغاز و پايان جهان هستي مطلب خاصي ارائه داده است كه تا يك قرن 

بكلي نامعلوم و غيرمشخص بود و در زمان نزول قرآن نيز چنين تصوري به ها  انسان قبل، براي
صورت ه علمي عصر تكنولوژي، بهاي  كرد؛ اما تحقيقات و يافته نمي ذهن كسي خطور

﴿ گويد: مي شگفت آوري آن را تأييد كرده است. قرآن در مورد آغاز كائنات چنين   

                  ﴾ ]آيا كافران«يعني:  ]30 نبياء:األ 

رت توده عظيمي) به هم چسبيده بينند كه آسمانها و زمين ( در آغاز آفرينش، به صو نمي
 .»را از همديگر جدا كرديمها  آن بودند و سپس ما،

  ﴿ :در مورد عاقبت و سرانجام كائنات چنين آمده است       

 ﴾ ]پيچيم مي روزي كه ما، آسمان را مانند كاغذ در هم«يعني:  ]104 نبياء:األ«. 

قرآن، كائنات در آغاز آفرينش در يك حالت جمع شده بود و بعد شـروع  هاي  بر داده بنا
 به گسترش كرد.

جديدترين نظريه درباره كائنـات نيـز همـين اسـت. دانشـمندان بـر اسـاس قـراين و داليـل          
متعددي به اين نتيجه رسيدند كه ماده جهان هستي چندهزار سال قبل در يك حالـت جامـد و   

فـوق   ،. آنان بر اين باورند كـه مـاده كائنـات در روزهـاي نخسـتين آفـرينش      ساكن بوده است
العاده سخت، جمع شده و بسيار گرم بوده است. حدود پنجاه تريليون سال پـيش در اثـر يـك    
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 ؛آن پراكنده شـدند و گسـترش يافتنـد   هاي  انفجار بسيار مهيب، ماده كائنات منفجر شد و تكه
از يكديگر ضروري بود؛ زيرا به هر ميزان كـه اجـزا از هـم    ها  دور شدن و پراكندگي اين تكه

يابـد. ابتـدا    مـي  نسبت به يكديگر بـه همـان ميـزان كـاهش    ها  آن فاصله بگيرند، قدرت كشش
وسعت كائنات، برابر با يك ميليارد سـال نـوري بـود و اكنـون بـر اسـاس اظهـارات پروفسـور         

گويـد:   مـي  گسـترش اسـت. ايـدنگتون    ايدنگتون تـا ده برابـر افـزايش يافتـه و همچنـان رو بـه      
مانند بادكنك پالستيكي هستند كه همواره سطح آن در حال گسترش  ها كهكشان وها  ستاره«

است؛ همچنين تمام كرات آسماني همزمان با حركت خود در اثر گسترش كائنـات، در حـال   
101F».باشند ميدور شدن از همديگر 

1 
علمـي، بـا   هـاي   ق جديـدترين مطالعـات و يافتـه   قرآن درباره پايان كائنات نيز طبهاي  داده

ساختار جهان هستي كامالً هماهنگ است. مردم دوران باستان بر ايـن بـاور بودنـد كـه فاصـله      
 هـا،  شود. اما اكنون روشن شده است كه سـتاره  مي به همان اندازه است كه ديدهها  ميان ستاره

شـوند.   مـي  با مـا، نزديـك بـه هـم ديـده      فاصله زيادي با هم دارند؛ اما به خاطر فاصله زيادشان
كنند، در واقع بخش بسيار  ميي كه به ظاهر كامل و سالم جلوه عالوه بر اين تمام اجرام آسمان

عظيمي از آنان تهي است. چنانكه در منظومه شمسي بسياري از سيارگان بزرگ و كوچك با 
دش هستند. اين حالـت در  فاصله زياد از يكدگير در اين منظومه و در مدار خاص خود در گر

مواد نيز وجود دارد؛ بدين سان هر جسمي، همانند منظومه شمسي است؛ البتـه در يـك سـطح    
، اما فضاي خالي . خأل منظومه شمسي قابل رؤيت استنام دارد» اتم«محدودتر؛ اين مجموعه، 

هم چسبيده شود. خالصه اينكه هرچند اجزاي تمام اشيا، متمركز و به  نمي اتم ديده موجود در
ي انسـان برداشـته   ها سلول اصل خأل دارند. مثالً اگر فضاي خالي ميان آيند، ولي در مي نظره ب

 شود، باقيمانده جسمش، فقط به اندازه يك لكه نامرئي باقي خواهد ماند.
در سـطح كائنـات را   كارشناسان علوم فضايي، بـر اسـاس ضـابطه مـذكور، مـاده گسـترده       

 گويند: مي آنانمحاسبه كردند. 

                                                           
1- The Limitations of Science, P. 20. 
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در آن باقي نماند، حجم تمام كائنـات   فضاي خالياگر تمام كائنات چنان فشرده شود كه «
به اندازه سي برابر حجم فعلي خورشيد خواهد شد. حـال آنكـه كائنـات، بـه حـدي حجـيم و       

مشـاهده شـده، در فاصـله     كنـون  گسترده است كه دورترين كهكشان از منظومه شمسي كه تا
 وري از خورشيد واقع شده است.چندين ميليون سال ن

كـه بـه خـاطر    انـد   دانشمندان، بر اساس مشاهدات و محاسبات خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيده     
آن  ايهـ  هن نزديك خواهد شد و در نتيجه تكگردش اجرام آسماني، در آينده دور ماه به زمي

 در چهار طرف فضاي زمين پخش خواهد گشت.
قانوني صورت خواهد گرفت كه مظهر آن در مـد   اين پيش بيني درباره تكه شدن ماه طبق

شود. ماه از نزديكترين همسايگان زمين است. يعني فاصله آن تا زمـين   مي و جزر درياها ديده
باشد. تأثير كشش ماه بر سطح آب درياها در اثر فاصله كوتاهي كه با زمين  مي هزار مايل 240

آيد و موجب ايجاد امـواج   ميدو بار باال دارد، نمايان است. به همين خاطر آب درياها روزي 
رسد؛ گفتني است: سطح خشـكي   مي گردد. گاهي ارتفاع اين امواج، به شصت متر مي متالطم

گيرد. فاصله كنـوني مـاه و زمـين در حـد      مي نيز در اثر كشش ماه تا چند اينچ تحت تأثير قرار
اگر اين فاصله تا پنجاه مايل  اينروبسيار مناسب و مطلوبي است و منافع زيادي را در بردارد. از 

كاهش يابد، طوفانها و امواج درياها به حدي شديد خواهد شد كه بخش عمـده خشـكي زيـر    
آب خواهد رفت و كوهها در اثر برخورد امواج متالطم ريز ريز شده، زمين در اثر كشش ماه 

 منفجر خواهد گشت.
به هم نزديك بودند اي  و ماه به اندازهدانشمندان، بر اين باورند كه در آغاز آفرينش زمين 

كه پستيها و بلنديهاي زمين، نتيجه آن است. بر اساس اين ديدگاه فاصله ميـان زمـين و مـاه بـه     
تدريج بيشتر شد و به حد مطلوب كنوني رسيد. آنان، همچنين معتقدند كه وضـعيت فعلـي تـا    

ن نزديك خواهـد شـد و آنگـاه    يك ميليون سال ادامه خواهد يافت و سپس ماه، دوباره به زمي
گردد و در چهار طرف زمين به شكل يـك حلقـه    مي در اثر كشش بين ماه و زمين، ماه منفجر

 شود. مي پخش و پراكنده
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كنـد. يعنـي    مـي  يدا تأينظريه مذكور به طرز شگفت آوري پيش بيني قرآن در سوره قمر ر
 قيامت است:ي ها شود و انفجار آن از نشانه مي نزديك قيامت، ماه منفجر

﴿            ﴾ 

گردد  مي قيامت خيلي زود فرامي رسد (و در آن هنگام) ماه، به دو نيم«يعني:  ]2 - 1 قمر:[ال
گويند كه جادوي گذرا و  مي كنند و مي ببينند، آن را انكاراي  و نشانهو اگر مشركان، معجزه 

 .»ناپايداري است
جريان (شق القمر) در بخاري، مسلم و ساير كتب حديث با سند معتبر نقل شده است. از 

خودش، شاهد عيني جريان شق القمر بوده است. با كه باشد  مي جمله روايت ابن مسعود
مر، همواره مورد بحث و اختالف علما بوده است. اكثريت بر اين اين حال جريان شق الق

باورند كه شق القمر صورت گرفته و برخي معتقدند كه در نزديكي قيامت صورت خواهد 
گرفت. امام حسن بصري، ديدگاه دوم را دارد. ابوحيان اندلسي به نقل از امام حسن بصري 

زماني كه «يعني:  »ةيشق القمر بعد النفخة الثاننإن املعنی إذا جاءت الساعة إ« گويد: مي چنين
 ».شود و اين انفجار، پس از صور دوم خواهد بود مي قيامت فرا رسد، ماه منفجر

تا ميان اين دو نظريه تطبيق دهند؛ اينهـا، هـر دو نظريـه را قبـول     اند  بعضي از علما، كوشيده
ر حضـور جمـع كثيـري    دارند. بدين صورت كه يك شـق القمـر همـان اسـت كـه در منـا و د      

غزالي و دهلوي  ديدگاهبنا بر خواه صورت گرفته و بحث تفصيلي آن در روايات آمده است. 
در اثر قوانين فلكي. اينها، جريان شق القمر  خواهدر اثر تصرفات بصري صورت گرفته باشد و 

احمد داننـد. شـبير   مـي  در منا را يك عالمت مقدماتي از جريان شق القمر در نزديكـي قيامـت  
 عثماني، شق القمر در منا را نمونه و نشاني از شق القمر قيامت دانسته است.

 قرآن و زمين شناسي:
ها براي اينكه زمين تكان نخورد و تـوازنش  كوه در قرآن درباره كوهها چنين آمده است:

 را از دست ندهد، بر زمين نصب شدند. مثالً در سوره لقمان آمده است:
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﴿      ﴾ ]:هاي استوار  و در زمين، كوه«يعني:  ]10 لقمان

 .»شما را نلرزاند ،را پراكنده ساخت تا زمين
با گذشت سيزده قرن از نزول اين آيه، علم انسان از اين فايـده كوههـا هيچگونـه اطالعـي     

برداشته و ايـن براينـد را قـانون تـوازن      نداشت. اما اينك علم جغرافيا پرده از اين راز آفرينش
)Isostasyناميده است. البته دانش بشري در اين زمينه در مراحل مقدماتي قرار دارد. انگلن ( 

ه آمد و مـواد سـنگين سـطح زمـين بـ     ه شكل كوهها درمواد سبك در سطح زمين ب«گويد:  مي
ر شـدن از آب، درياهـا   صورت خندقهاي بسيار عميق به داخل زمين فشرده شدند كه پس از پ

 را به وجود آوردند. بدين ترتيب برآمدگي كوهها و فرورفتگي درياها، توازن زمـين را حفـظ  
102F».كنند مي

1 
 گويد: مي نويسنده ديگري در اين باره

ــه وجــود دارد. امــا   ،همچنانكــه در خشــكي« ــا نيــز رودخان ــه وجــود دارد، در دري رودخان
دايره تجربه و مشاهده انسان بيـرون هسـتند. احتمـاالً     از زير دريا عموماً عميقند وهاي  رودخانه

ها  وجود آمده است. اين رودخانهه در اثر فشارهاي بسيار زياد، غارها يا شكافهايي در درياها ب
 بيشـتر اي  از بلندي هـر قلـه  ها  هزار پا از سطح دريا قرار دارند. اعماق اين رودخانه 35در عمق 

عميقي وجـود دارد كـه بلنـدترين قلـه روي زمـين، مـثالً اگـر         چنانهاي  باشد. گاهي حفره مي
قله آن، يك مايل زير سطح آب بازهم  انداخته شود،ها  كوهي به بلندي اورست در اين حفره

دريايي به جاي اينكه در وسط هاي  قرار خواهد گرفت. شگفت آور است كه خندقها يا حفره
تـوان   نمـي  در نزديكي خشكي قرار دارنـد. اصـالً  درياها قرار گرفته باشند، در حاشيه درياها و 

با مجموعـه  ها  آن اما نزديكي اند. وجود آمدهه در اثر كدام فشار قوي ب ها، گفت كه اين حفره
ها و ارتفاعـات كوههـا، حتمـاً    ايـت از آن دارد كـه ميـان ايـن خنـدق     جزاير يـا آتشفشـانها حك  

عميق و نقاط مرتفع، توازن خود را حفظ  وجود دارد. به عبارتي زمين، به وسيله نقاطاي  رابطه
 عميـق دريـايي  هـاي   د كـه حفـره  جغرافيا بر اين باورن نامداركرده است. بسياري از دانشمندان 

                                                           
1- C,R. Von Anglen Geomovphology, PP. 26-27. (N.Y, 1948) 
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هـاي  بـه وجـود خواهـد آمـد. زيـرا در غار      باشند كه در آينده دوراي  د نشاني خشكيننتوا مي
وي هم انباشـته شـده و تـا    ر ،هاي رسوبي زير درياك زير آب در طول قرون متمادي خاكتاري

چندين مايل گسترش يافته است. لذا امكان دارد روزگاري در اثر عدم تـوازن زمـين، كوههـا    
 يا سلسله جزاير جديدي ايجاد شود.

 در كوههاي كنار دريا خاكهاي رسوبي ديـده شـده اسـت، امـا هـيچ تئـوري و نظريـه اي،       
شـكافهاي دريـايي را توجيـه كنـد. ايـن      و هـا   تواند در حوزه معلومات فعلي انسان، حفـره  نمي

 بـراي  اند، زير فشار هفت تن بار قرار گرفته غارهاي هميشه تاريك و سرد كه در هر اينچ مربع
103F».آيند مي از معماهاي ناشناخته دريا به حسابها  انسان

1 
همچنين در قرآن آمده است كه زمين روزگاري را پشت سر گذاشته اسـت كـه خداونـد،    

 پاره كرده و گسترانده است:آن را  در آن روزگار،

﴿                ﴾ 31 و 30 :نازعات[ال[ 

 .»گسترانيد (و) آب و گياهان آن را بيرون آورد و (خداوند،) بعد از آن زمين را«يعني: 
 Theory of(هـا   ريــه انتشــار و گسـترش قــاره الفـاظ مــذكور در قـرآن بــا جديـدترين نظ   

Drifting Continents( روزگاري بـه  ها  كامالً هماهنگ است. بر اساس اين نظريه، تمام قاره
در چهـار طـرف    سـو منتشـر شـدند و    هم پيوسته بودند و بعدها در اثر انفجار به اين سـو و آن 

 به وجود آمد.اي  درياها جهاني چندقاره
ميالدي به وسيله يك رياضيدان معروف  1915مي نخستين بار در سال اين نظريه بطور رس

آلماني به نام آلفريد واگنر، ارائه گرديد. نظريه اين رياضيدان مبتني بر اين اصـل و دليـل بـود    
گردند. (مـثالً   مي شكلي پازل مانند دارند كه اگر به هم نزديك شوند، به هم متصلها  كه قاره

 شود). مي به ساحل غربي آفريقا وصل ساحل آمريكاي جنوب شرقي
و شـود. مـثالً كوههـاي مشـابه      مـي  اين حالت، در دو طرف درياهاي بـزرگ، بيشـتر ديـده   

 جانوران و ماهيهاي شبيه به هم و گياهان همانند. مشابه ساحلي و نيزهاي  صخره
                                                           

1- The Word We Live In, N.Y, 1955. 
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 Geograohy ofنام جغرافياي گياهـان گلـدار (  ه پروفسور رونالد گود در كتاب خود ب

Flowering Plants( نويسد: مي 
گياه شناسان در اين مورد اتفاق نظر دارند كه تنها توجيه درباره وجـود گياهـان متعـدد از    «

هـاي   يك خانواده در مناطق مختلف روي زمين، اين است كه مناطق مختلف زمين در گذشته
 ».بسيار دور، به هم پيوسته و متصل بوده اند

 Fossilيــا فســيلي ( اي  قــانون كشــش ســنگواره  مــورد تأييــد   ،اينــك ايــن نظريــه  

Magnetism تـوان   مـي ) قرار گرفته و به عنوان يك نظريه قطعي پذيرفته شده است. امروزه
با بررسي و مطالعه سمت و جهت ذرات سنگها مشخص كرد كه در گذشته، سنگ اصـلي در  

نـوني زمـين در   دهد كه بخشهاي ك مي كدامين موقعيت جغرافيايي بوده است. تحقيقات، نشان
هـا   كـه نظريـه انتشـار قـاره    انـد   بلكـه دقيقـاً در جاهـايي بـوده     انـد.  گذشته در محل فعلي نبـوده 

 نويسد: مي )Blacketگويد. پروفسور بالكت ( مي
قبـل، در  سال بررسي سنگهاي هندوستان، حكايت از آن دارد كه هندوستان هفتاد ميليون «

كند  مي آفريقاي جنوبي، ثابتهاي  بررسي صخره جنوب خط استوا قرار داشته است. مطالعه و
 ».كه قاره آفريقا سيصد ميليون سال پيش، از قطب جنوب جدا شده است

 ؛را بكـار بـرده اسـت    ﴾﴿كه در ابتـداي مطلـب ذكـر شـد، واژه     اي  خداوند، در آيه

شـود:   مـي  د و گسترش داد.) در عربـي گفتـه  (دحي، يعني: چيزي جمع و متمركز را منتشر كر
را از روي زمـين بـرد و پخـش    هـا   يعني: بـاران، سـنگريزه   »دحی املطر احلصی عن وجه األرض«

) در زبـان انگليسـي،   Driftپراكندن يـا منشـر سـاختن، بـا كلمـه (      واژه (دحي) به معنايكرد. 
تـوان نتيجـه    مـي  گيرد. لذا ميمترادف است كه در تئوري جغرافيايي جديد مورد استفاده قرار 

كـه علمـش، بـر    اي  ه قرآن، كالم و سخن خالق واسع و عليم اسـت؛ يعنـي آفريننـده   گرفت ك
 زمان حال و آينده احاطه دارد.

 قرآن و علم تغذيه:
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حـرام و ممنـوع    ،هـا، خـوردن خـون    در برنامه غذايي ارائه شده از سوي قرآن بـراي انسـان  
مه اطالع چنداني نداشت؛ اعالم شده است. هنگام نزول قرآن، انسان، از اهميت غذايي اين برنا

ولي زماني كه محتويات خون، مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گرفتند، معلوم شد كـه برنامـه   
 فـوق العـاده  ، انسـان  سـالمتي قرآن، بر پايه مصالحي است كه بـراي   سويغذايي ارائه شده از 

منافع آن را نيـز بـراي   بلكه  نه تنها اين برنامه را رد نكردند،نوين، هاي  حايز اهميت است؛ يافته
 ما روشن نمودند.

) Uric Acidدهـد كـه اسـيد اوريـك (     مـي  تجزيه و تحليل علمي محتويات خون، نشـان 
سمي است كه خوردن آن بـه عنـوان غـذا،    اي  زيادي در خون وجود دارد. اسيد اوريك، ماده

مانان باشد. روش مخصوص ذبح كه اسـالم دسـتور داده و ميـان مسـل     مي فوق العاده خطرناك
رواج دارد نيز مبتني بر همين اصل است. ذبيحه در اصطالح اسالم، همان حيواني است كـه بـا   
نام اهللا چنان ذبح شود كه تمام خون بدنش از طريق بريدن شاهرگ بيرون بيايد تا بدين ترتيب 
ارتباط قلب و مغز حيوان تا آخرين لحظات زندگي باقي بماند و سبب مرگ حيـوان، خـروج   

آسيب ديدن يكي از اعضاي مهـم و حيـاتي؛ زيـرا صـدمه ديـدن       ون از بدنش باشد نهكامل خ
شـود، امـا در چنـين     مـي  اعضايي همچون دل، مغز و جگر، هرچند كه موجب مرگ ناگهـاني 

مسـموم   ،ماند و به خاطر اسيد اوريك مي و در گوشت باقي بندد مي تدريجه شرايطي، خون، ب
 شود. مي و خطرناك

غذايي قرآن، خوك نيز حرام شده است. مردم دوران باستان در مـورد آن   بر اساس برنامه
اطالع چنداني نداشتند. اما پژوهشهاي بهداشتي جديد ثابت كرده اسـت كـه گوشـت خـوك     
ضررهاي زيادي دارد. مثالً همان اسيد اوريك كه يك ماده زهرآلود است، در تمام جـانوران  

 ولـي از بـدن خـوك دفـع     ،شود ميطريق ذبح خارج  ازها  آن و حيوانات وجود دارد و از بدن
 صـورت ادرار دفـع  ه گردد. كليه كه در جسم هر حيواني وجود دارد، اسـيد اوريـك را بـ    نمي
بافـت تركيبـي    نمايـد؛ امـا سـاختار و    مـي  % اين ماده مسموم را دفع90كند. جسم انسان نود  مي

% اسـيد  98رج كنـد. لـذا   % اسيد اوريـك را خـا  2تواند  مي جسم خوك، طوري است كه فقط
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 سـت كـه خـود خـوك مبـتال بـه درد زانـو و مفاصـل        شود. اينجا مي اوريك، جذب گوشتش
 شود. مي هر كسي كه از گوشت آن استفاده كند نيز به درد مفاصل مبتال گردد و مي

شود، بدين معنـا   مي گفتني است: هنگامي كه از فوايد يا ضررهاي يك خوراكي، صحبت
 بالفاصله نمايان گـردد؛ زيـرا انسـان، تنهـا بـه خـوردن يـك چيـز كفايـت         نيست كه آثار آن، 

 كند كه فقط آثار همان چيز ظاهر شود؛ بلكه همراه يك خوردني، چيزهـاي ديگـري هـم    نمي
خورد. در اثر فعل و انفعاالت چند نوع خوردني، ممكن است كه آثار خـوب يـا بـد يـك      مي

 موارد بكلي خنثي شود.آن غذا، در بعضي از آثار غذا كاهش يابد يا 
حكايـت از آن دارنـد كـه     هـا،  شـود. ايـن نمونـه    مي چنين نمونه هايي در قرآن، بسيارديده

قرآن، سخن بشر و ساخته و پرداختـه انسـان نيسـت؛ بلكـه از منبعـي نشـأت گرفتـه اسـت كـه          
 داند. ميبرايش يكسان هستند و شرايط ديروز، امروز و فردا را گذشته، حال و آينده، 

﴿           ﴾ ]:يعني:  ]53 فصلت

خود را در اقطار و هاي  ما، به آنان (كه منكر اسالم و قرآنند) هرچه زودتر داليل و نشانه«
وشن ان نشان خواهيم داد تا برايشان رها) و در داخل و درون خودش نواحي (زمين و آسمان

 .»شود كه اسالم و قرآن، حق است
 گويد: مي دهم؛ وي، مي اين بخش را با داستاني از دكتر عنايت اهللا مشرقي پايان

باريد، براي انجام كاري  مي شدت بارانه روز يكشنبه در حالي كه ب ميالدي1909در سال «
جينز استاد نجوم دانشگاه كمبريج افتاد. او انجيـل و چتـر   بيرون رفتم. اتفاقاً نگاهم به سر جيمز 

رفت. نزديك رفتم و سالم كردم. او جواب نداد. بـار دوم   مي را زير بغل گرفته بود و به كليسا
دو سؤال دارم؛ اول اينكه بـاران  «؟ گفتم: »خواهي مي چه«سالم كردم؛ رو به من كرد و گفت: 

او از حـواس پرتـي خـود تبسـمي كـرد و      ». گرفتـه ايـد  بارد و شما چتـر را زيـر بغـل     مي تندي
دوم اينكـه شخصـيت بسـيار معروفـي ماننـد شـما بـراي        «بالفاصله چتر را باالي سرش گرفت. 

ن ؟ پروفسور جينز بعد از چند لحظه خاموشي رو بـه مـ  »رود، ماجرا چيست مي عبادت به كليسا
م غـروب بـه خانـه پروفسـور     مـن هنگـا  ». بيـا ام  به خانه امشب براي صرف چاي«كرد و گفت: 
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جيمـز، منتظـر   « جيمز جينز رفـتم. سـاعت چهـار خـانم جيمـز جينـز در را بـاز كـرد و گفـت:          
داخل رفتم؛ روي يك ميز كوچك، اسـتكان چـاي گذاشـته بـود. پروفسـور جيمـز       ». شماست

؟ بدون اينكه جـواب مـرا   »سؤالت، چه بود«جينز در حالي كه غرق در تصوراتش بود، پرسيد: 
 فاصله ميـان  ها، آن ، درباره آفرينش اجرام آسماني، گستردگي و نظم بسيار شگفت آوربشنود

راههاي پيچيده، مدارها و برخورد اجرام آسماني با يكديگر، چنان مطالب مفصلي بيـان   ها، آن
نمود كه وجودم، از داستان كبريا و جبروت اهللا به لرزه در آمد. موهاي خودش نيز بـر بـدنش   

لرزيـد. پروفسـور جيمـز     مي يرت و خشيت از چشمانش نمايان بود و صدايشراست شدند، ح
دهـم،   مي عنايت اهللا! هر گاه من كارنامه آفرينش را مورد مطالعه قرار«جينز ادامه داد و گفت: 

آيـد و وقتـي در كليسـا در پيشـگاه      مـي  تمام وجودم در برابر جالل و عظمت الهي به لـرزه در 
؛ »تو از همـه بزرگتـر هسـتي    !پروردگارا«گويم:  مي گذارم، مي ر زمينخداوند، پيشاني نياز را ب

شوند و من فوق العاده احسـاس شـادي و    مي صدا و هم نوا در آن هنگام تمام وجودم با من هم
شـوم.   مـي  عبادت هزار برابر بيشتر از ديگران با نشاط و خوشحال هنگامكنم. من در  مي سرور

 ؟»روم مي به كليسا من حاال بگو آيا فهميدي كه چرا
اين سخنان پروفسور جيمز جينز در وجودم طوفان بپا كرد. «گويد:  مي عنايت اهللا مشرقي

اين باره در ذهنم  گفتم: آقا! من از توضيحات شما، خيلي متأثر شدم. يكي از آيات قرآن در
و » حتماً«پروفسور جيمز جينز گفت: ». دهيد، آن را بخوانمتداعي شده است؛ اگر اجازه 

﴿ آنگاه اين آيه را تالوت كردم:                     

                               

    ﴾ ]:ها، سفيد و بعضي ديگر سرخ هستند و برخي  كوه برخي از«يعني:  ]28 و 27 فاطر

و جنبندگان و ها  انسان هاي مختلفي دارند. رنگ ها، آن و هر يك ازاند  سياه پررنگ و تيره
بزرگ آفرينش، بيش هاي  چارپايان نيز داراي رنگهاي مختلف و متفاوتي هستند. (اين نشانه

كند) اين است كه تنها بندگان دانا و دانشمند، از  مي ندان را به خود جلباز همه توجه خردم
 .»خدا ترس آميخته با تعظيم دارند
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چه گفتي؟ تنها دانشـمندان  «ت گفت: پروفسور جيمز جينز، بالفاصله پس از شنيدن اين آيا
ه ايـن  ترسند. واقعاً شگفت آور است؛ من بعـد از پنجـاه سـال تحقيـق بـ      مي ، از خداو اهل علم

) آموخته است؟ آيا واقعاً اين آيـه در قـرآن   نتيجه رسيدم. اين مطلب را چه كسي به محمد(
آمده است، پـس گـواهي و شـهادت مـرا بنـويس كـه       اي  وجود دارد؟ اگر در قرآن چنين آيه

 ».قرآن، كتابي الهي است
ا حتمـاً  ) درس نخوانده بود و اين واقعيت را خودبخود نيز ياد نگرفتـه اسـت؛ لـذ   محمد(

 .ت؛ واقعاً شگفت آور است!اين واقعيت را خداوند، به او نشان داده است. واقعاً عجيب اس
 



 

 

 :بخش هشتم
 دين و مشكالت تمدن

 مشكل قانونگذاري:
سؤال اساسي درباره مسايل تمدن، اين است كه قانون تمـدن، چگونـه بايـد باشـد؟ روابـط      

 توانـد روابـط متقابـل    مـي  ت و تنها قانونمندي،منشأ چالشهاي فراروي تمدن اسها  انسان متقابل
 از هرگونه تبعيض ناروا اداره كند. اما متأسفانه انسان، تـا  بدور صورت منصفانه وه را بها  انسان

كنون قانون زندگي خود را درنيافته است؛ گرچه در تمام دنيا حكومتهاي به اصـطالح قـانوني   
ا در رسيدن به هدف ناموفق هستند، بلكه غيـر از زور  اما تمام اين قوانين نه تنه اند، تشكيل شده

ز و فشار، هيچگونه پشتوانه اجرايي ندارند. اين، يك واقعيت است كه بيشتر قـوانين امـروزي ا  
». هنوز خود را درنيافته اسـت  ،قانون) «Fullerند. به قول فولر(علمي و نظري محرومهاي  پايه

 ش) نوشته است.فولر، كتابي به نام (قانون در جستجوي خود
و نخبگان زيادي، بهتـرين صـالحيتها    ون اين مسايل بسيار نوشته شدهدر عصر حاضر، پيرام

با وجودي كه قانون به عنوان «گويد:  مي و فرصتهايشان را وقف چنين مسايلي كردند. چيمبرز
يك راهكار بسيار ارزشمند به اوج پيشرفت رسـيده، امـا تـا كنـون تمـام سـعي و تـالش بـراي         

يدن به يك تصور همگاني از قانون به جايي نرسيده است. حتي يك قانوندان چنين اظهـار  رس
كند كه: اگر از ده قانوندان، خواسته شود كه قانون را تعريف كننـد، مـا بايـد خـود را      مي نظر

 ».براي شنيدن يازده پاسخ متفاوت آماده كنيم
به حدي زياد و نـامفهوم  ها  آن نديكارشناسان قانون، بر چند نوع و دسته هستند؛اما دسته ب

شـوند. چنانكـه پـاتون     نمـي  يك از تعريفهامشمول هيچاست كه بسياري از كارشناسان قانون، 
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)Paton :بنـديهاي وسـيع مـا     جان آستين، مشمول هيچكـدام از تعريفهـا و تقسـيم   «)مي نويسد
104F».شود نمي )Broad Divisionsدرباره قانون (

1 
اق كارشناسان قانون در مورد زيرسـاختي اسـت كـه بتواننـد بـر      دليل اين اختالف، عدم اتف

ي الزم هـا  ارزش از گنجاندنها  آن اساس آن قانون را تدوين نمايند و به نتيجه مطلوب برسند.
تعـدادي قورباغـه    خواهد مي مانند كه مي نون به شخصينون، ناتوان هستند. كارشناسان قادر قا

گـذارد، تعـدادي از    مـي قورباغـه را در كفـه تـرازو     را وزن كند؛ واضح است كه هرگاه چنـد 
جهنـد. آري! تمـام سـعي و تـالش انجـام شـده        مي قورباغه هايي كه روي ترازو هستند، بيرون

ــتاندارد   ــانون اس ــك ق ــراي ســاختن ي ــامي مواجــه شــده اســت    ،ب ــا ناك ــون ب ــا كن ــدمن ت . فري
)Friedmanو تمدن غرب، تا  واقعيت، اين است كه فرهنگ«گويد:  مي ) درباره اين مشكل

نرسيده است، جز اينكه هر از چند گاهي از يك شاخه اي  كنون براي حل اين مشكل به نتيجه
105F».به شاخه ديگر پريده و ديدگاه متفاوتي را در عرصه قانونگذاري ارائه داده است

2 
دانـد، در كتـابش كـه     نمـي  »قـانون « بدون پشتوانه اجرايـي را جان آستين از آنجا كه قانون 

 م به چاپ رسيد، قانون را چنين تعريف نموده است:1861ي اولين بار در سال برا
قانون، عبارت است از حكمي كه نخستين شخص سياسي يك كشور بـراي سـاير افـراد،    »

106F».كند مي صادر

3 
 بر اساس اين تعريف، قانون، عبارت است از فرمان يك شخص مقتدر سياسي.

ه شدت مورد اعتراض قرار گرفت. همچنين با توجه در اداوار بعدي، اين تعريف از قانون ب
به روش و نقش بد حكام، اين تصور در اذهان به وجود آمد كه بايد خواسـت تـوده مـردم در    

اي  از كارشناسان قانون، هر قاعـده و ضـابطه  اي  قانونگذاري نقش كليدي داشته باشد. لذا عده
از ضـوابط و  اي  ذيرفتند. در نتيجه پارهرا كه بر خالف خواست همگاني بود، به عنوان قانون نپ

                                                           
1- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 5. 
1- Legal Theory, P. 18. 
2- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 56 
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قواعدي كه از نظر دانشمندان و معلمان اخالق صحيح و مفيد بود، صرفاً از آن جهت به اجـرا  
در نيامد كه بـر خـالف آراي عمـومي بـود. مـثالً محـدوديتهاي مربـوط بـه شـراب نوشـي در           

نـين سـزاي مـرگ يـا     ود نگرفت و همچخاطر عدم رضايت مردم، جنبه قانوني به خه آمريكا ب
در بريتانيا ترميم شد و قانون ننگيني مانند قانون همجـنس بـازي بـه تصـويب رسـيد؛ در       اعدام

 حكومتي و فرهيختگان، مخالف چنين قانوني بودند. قاضيانحالي كه 
شه بوده اسـت كـه آيـا قـانون، تغييرپـذير      همچنين اين مطلب نيز همواره مورد بحث و مناق

ون وسطي يا دوران قبل از نـوزايي علمـي، قـانون فطـرت رونـق بسـياري       ؟.. در قراست يا خير
 داشت؛ يعني بهترين مأخذ قانون، فطرت انسان بود.

فطري بودن قانون، اين است كه حق حاكميت به خـود فطـرت و بـه رهنمودهـاي آن داده     
بـر  تـوان   مـي شود. فطرت، عقل را معيار راهكارهاي فطري قرار داده اسـت. لـذا بـا زور عقـل     

 انسان حكومت كرد.
اين تصور يك اساس فراگير و همه جانبه براي قانون فراهم ساخت. بدين معنـا كـه قـانون    
بايد هميشه يكنواخت باشد. اين تصور درباره قانون در سده هفدهم و هجدهم بود. بعد از آن 

 انحصـار ضـوابط فراگيـر و همـه     طرز تفكر ديگري پديد آمد و مدعي شد كه معلوم كردن و
هـيچ قـانون دائمـي اي، وجـود نـدارد. الزم      «نويسد:  مي جانبه قوانين، غيرممكن است. كوهلر

متناسب با يك مقطع تاريخ، در مقطع بعدي نيز مناسـب و كارآمـد باشـد. مـا      نيست كه قانونِ
توانيم براي هر فرهنگ و تمدن، يك سيستم قانوني مناسب با آن فراهم كنيم. از اينرو  مي فقط

ديگري مهلك دوره يا تمدن رد قانوني كه براي يك دوره يا تمدن مفيد است، براي امكان دا
107F».باشد

1 
برداشت و تصور مذكور، استحكام فلسفه قانون را بطور كلي از بين برده است. اين تصور، 

كـه   از اين جهت)مي برد و Relativismسوي نسبي گرايي (ه انديشه انسان را كوركورانه ب

                                                           
1- Philosophy of Law, P. 5. 
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اساس و زيرساختي محروم است، هيچ حد و مرزي نيـز نـدارد. ايـن تصـور،      قانون، از هرگونه
 برد. مي ي زندگي را از بينها ارزش تمام

 اند. دادهاي  اهميت فوق العاده ت،لااز سوي ديگر گروهي، به جنبه عد
گويـد كـه مـن در اثـر      مـي  راسكو پاوند، سخني«نويسد:  مي )Lord Wrightلرد رايت (

لعـه قـانوني خـود، دربـاره درسـتي آن كـامالً مطمـئن هسـتم و آن اينكـه          تمام تجربيات و مطا
108F».ترين هدف قانون، جستجوي عدالت است نخستين و بنيادي

1 
تـوان تعريـف    مـي  شود كه انصاف و عدالت چيسـت و چگونـه   مي اينك اين سؤال مطرح

سـيم.  ر مـي  از آن ارائه داد؟ بار ديگر به عقب برمي گرديم و به سـخن جـان آسـتين    مشخصي
آري! انسان، پس از سعي و تالش بسيار در صـدها سـال بـراي تـدوين قـانون نتوانسـته بنيـاد و        

فلسفه جديد در بيان مهمترين  واقعي فراهم كند؛ لذا اين احساس رو به فزوني است كهاي  پايه
قانون خوب و استاندارد، «نويسد:  ميقانون، ناموفق مانده است. پروفسور پاتون  و هدف مقصد

ارتبـاط دارد و موضـوع فلسـفه     هـا  ارزش ايد حافظ چه منافعي باشد؟. اين سؤالي است كه بـه ب
 قانون است. اما در اين زمينه هرچه از فلسفه بيشتر ياري بطلبيم، به همـان ميـزان از هـدف دور   

 مانيم. تاكنون هيچ معياري براي ارزش يافت نشده است. در واقـع مـا تنهـا در قالـب اديـان      مي
و  هـا  يم. ايـن در حـالي اسـت كـه واقعيـت     يم پايه و اساسي براي قانونگـذاري پيـدا كنـ   توان مي

توان بر اساس پايه و عقيده و وجدان قبـول كـرد، نـه بـر پايـه اسـتدالل        مي ديني راهاي  آموزه
109F».منطقي

2 
 افزايد: مي كند و مي گفتار كارشناسان قانون را نقل ،پروفسور پاتون

يچ و خـم قـانون مطالعـه كـرديم، بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه          در پـ  هـا  مدت بعد از اينكه«
». نرسيده استاي  هايي كه در باب مطالعه فلسفي مقصد قانون، انجام شده، به هيچ نتيجه تالش

يي معياري وجود دارد كه ها ارزش آيا«كند كه:  مي سپس نويسنده مذكور اين سؤال را مطرح

                                                           
1- Interpretation of Modern Legal Philosophies, N.Y. 1947, P. 794. 

2- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 104 
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يي، اگـر چـه كشـف    هـا  ارزش كننـد؟ چنـين   زيرساختهاي تدوين و ارتقاي قانون را مشـخص 
جـز در ديـن،    ها ارزش اما براي قانون ضروري هستند؛ البته مشكل، اين است كه اين اند، نشده

 افزايد: مي وي،». شوند نمي در هيچ جاي ديگري ديده
بـاز گـردد كـه از    اي  دهد كه انسان بايد دوباره به همان نقطـه  مي اين تجربه طوالني، نشان«

ف شده است. در گذشته، دين، درتنظيم و تدوين قانون نقش بسزايي داشته است. از آن منحر
ي هـا  ارزش ي مـادي تـدوين كنـيم،   هـا  ارزش خواهيم قانوني ماديگرا بر اساس مي اينرو ما كه

 110F1»توانيم بيابيم؟ مي بنيادين و مورد اتفاق را در كجا
 نويسد: مي )Sir Henry Maineسر هنري مين (

هاي ديني  شود كه در آغاز با مراسم و آموزه نمي دون و منظمي در دنيا يافتهيچ قانون م«
111F».هماهنگ نباشد

2 
 اينك وقت آن فرا رسيده اسـت كـه اعتـراف كنـيم: انسـان، بـدون هـدايت و رهنمـود اهللا        

كوششـهاي بـي   بـه  تواند براي خود قانوني وضع كند. لذا بهتر اسـت بـه جـاي ادامـه دادن      نمي
 ن گفته است:ا بپذيريم كه دكتر فرويدمقعيتي رفايده، وا

رسيم كه  ميبه اين نتيجه  ،در زمينه قانونگذاريانجام شده  از مطالعه و بررسي كوششهاي«
براي تعيين معيار عدالت و انصاف، راهي جز استفاده كردن از رهنمودهاي ديني وجود نـدارد  

نمودهـاي دينـي، بـراي    و هر كوشش ديگري در اين زمينه بي ثمـر خواهـد بـود. اصـول و ره    
112F».عدالت، پايه هايي كامالً بنيادين و كارآمد هستندتحقق 

3 
تمام زيرساختهاي مورد نياز براي تدوين يك قانون نمونه كه گمشده قانونگـذاران اسـت،   

 پردازيم: مي شود. اينك به مهمترين مشكالت قانونگذاري مي در دين يافت

                                                           
1- A text book of Jurisprudence, 1905, P. 106 
2- Early Law & Custom, P. 5. 

3- Legal Theory, P. 450. 
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 مصدر قانونگذاري: -1
توانـد   مـي  الش در عرصـه قانوگـذاري، ايـن اسـت كـه چـه كسـي       نخستين و مهمتـرين چـ  

يـابى   مـي مشروعيت قانونگذار باشد؟ و اصالً قانونگذار كيست كه با تأييد وتصديق او، قانون، 
و  به اين پرسش پاسخ دهنـد اند  قانون شناسان تاكنون نتوانسته گيرد؟ مي به خودجنبه قانوني و 

توجيـه علمـي نـدارد؛ چراكـه چگونـه و بـر چـه         عنـوان  به هـيچ حكام،  واگذاري اين امتياز به
توان براي يك يا چند شخص در برابر تمام ملت، چنين اسـتثنايي قايـل شـد و حـق      مي اساسي

قانونگذاري را در انحصار طبقه حاكم قرار داد؟ تجربه ثابت كرده است كـه واگـذاري چنـين    
بخواهد، قـانون بسـازد و هرگونـه    امتيازي به يك شخص تا با اختيارات كاملش به هر نحو كه 

اي  كار عاقالنه ،واگذاري اين امتياز به جامعهنيز  ه خواسته باشد، قانون را به اجرا در بياورد وك
باشـد.   مـي  نيست؛ زيرا جامعه در مجموع از دانش كـافي و الزم بـراي قانونگـذاري، بـي بهـره     

ردم نــه از ايــن صــالحيت قانونگــذاري، بــه مهــارت و آگــاهي زيــادي نيــاز دارد كــه تــوده مــ
 برخوردارند و نه فرصتش را دارند.

شود تا نمايندگاني  مي در عصر حاضر براي تأمين اين نياز، از افراد عاقل و بالغ رأي گيري
را برگزيننــد كــه از طــرف جامعــه، بــه امــر قانونگــذري بپردازنــد. ايــن اصــل يــا روش، شــيوه 

% آرا را 51شود كـه   ميري، به گروهي داده نگذاغيرمعقولي است؛ زيرا در اين روش حق قانو
% رأي بيشـتردر مسـند   2خاطر برخورداري از ه بدست آورد. لذا پيروز ميدان انتخابات، صرفاً ب

 گيرد. مي گذاري قرارنحكومت يا قانو
آري! فلسفه قانون تا به امروز از حل اين مشكل ناموفق مانده اسـت. ديـن، ايـن مشـكل را     

أخذ و منبع اصلي قانون، اهللا است. همان اهللا كه قانون زمين و آسمان و كند كه م مي چنين رفع
بلكه قانون تمام هسـتي را سـاخته اسـت؛ او، شايسـتگي و صـالحيت دارد كـه قـانون تمـدن و         

، به اجتماع انسان را وضع كند و كسي جز او اين شايستگي را ندارد. اين پاسخ و راهكار ديني
دارد كه راهكار ديگري براي رفع اين مشكل  مي كارا اعالمآش قدري ساده و معقول است كه

مناسـب و انـدازه    ،وجود ندارد. پاسخ دين به اين نياز، چنان مناسب اسـت كـه همچـون لبـاس    
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 باشد؛ لباسي كه براي ديگران، انـدازه و مناسـب نيسـت و فقـط بكـار كسـي       مي شخص معيني
 آيد كه برايش دوخته شده است. مي

و حكمـران  هـا   انسـان  ست كه خـالق گذاري، منحصر به خداوند يكتانونحق و صالحيت قا
 باشد. مي واقعي

 ثوابت و متغيرات قانون: -2
سؤال بسيار مهمي درباره قانون مطرح است و آن، اينكه آيا تمـام قـانون نسـبي و اعتبـاري     

آينـده  رايج امروزي را در  توان قانون مي به تعبير ديگر آيااست يا بخشي از آن حقيقي است؟ 
باشـد؟ بـا وجـود     نمـي  يا مواردي در قانون وجود دارد كه ثابت است و تغييرپذيرآ و تغيير داد

علمي و مفصلي كه انجام شده، هنوز در اين باره نتيجه مثبتي به دست نيامده اسـت.  هاي  بحث
كـه بـراي قـانون وجـود عناصـر دائمـي و       انـد   كارشناسان قانون اصوالً ايـن مطلـب را پذيرفتـه   

داننـد تـا    مي يرناپذيري الزم است و در عين حال وجود عناصر انعطاف پذير را نيز ضروريتغي
و  صـر ثابـت  كمبود هر كـدام از ايـن دو عن   بتوان آن را با شرايط و اوضاع غيرثابت تطبيق داد.

نام كاردوزو ه آمريكايي ب نايضاكفايتي قانون است. يكي از ق بي متغير در قانون، نشان نقص و
)Cardozo( نويسد: مي 

قانوني است كه بتواند ميان ثوابـت و  اي  يكي از نيازهاي مهم قانون، تدوين و تنظيم فلسفه«
113F».متغيرات، هماهنگي ايجاد كند

1 
بـه   يد خشك و غيرقابل انعطاف باشـد. قانون در عين استحكام نبا« نويسد: مي راسكو پاوند

تـا ميـان ثوابـت و متغيـرات     انـد   ههمين خاطر كارشناسان قـانون سـعي و تـالش فراوانـي كـرد     
114F».هماهنگي ايجادكنند

2 

                                                           
1- The Growth of Law. 

2- Interpretations of Legal History, P. 1. 
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باشـد؛ زيـرا ادعـاي     مـي  واقعيت اين است كه يافتن اين ويژگي در قوانين بشري غيرممكن
ثابت بودن يا متغير بودن در مورد هر بخشي از قانون، نياز به دليل دارد و قانون بشري از ارائـه  

بر اساس عقـل خـود، قـانوني را دائمـي و     اي  دهممكن است ع هچنين دليلي عاجز است. امروز
كند كـه ايـن قـانون صـالحيت      مي ديگر چنين حكماي  ثابت معرفي كنند، ولي فردا عقل عده

 ثابت بودن را ندارد و ممكن است با ديدي متفاوت، تغييرپذير بودن آن را اعالم كنند.
كليـه مبـادي و اصـول     تنها راه حل اين مشكل اسـت. قـانون الهـي،    ،قانون الهي و آسماني

هـاي   از امـور، جنبـه  اي  در مـورد پـاره  الهـي  قـانون   كند. مي را براي ما فراهمثابت و مورد نياز 
نمايد و درباره ساير امـور و جوانـب، خـاموش اسـت تـا انسـان، بنـا بـر          مي بنيادين را مشخص

لهي بطور واضح ست كه قانون اهاد و نظر خود عمل نمايد. اينجانيازهاي مكان و زمان، به اجت
و كدامين بخش، متغير است. همچنين قـانون   ، ثابت؛معين كرده است كه كدامين بخش قانون

و رهنمودهـا بـه ثابـت و    هـا   الهي، اين دليل ترجيحي را نيز با خـود دارد كـه چـرا تقسـيم داده    
 غيرثابت، مبتني بر حق و عدالت است.

 مشكل قانون در تعريف جرم: -3
داند، ارائه دهد. در قـوانين وضـعي و    مي قولي براي آنچه كه آن را جرمقانون بايد دليل مع

كه بـر خـالف منـافع عمـومي يـا مصـلحت نظـام         شود مي عملي گفتهبه  اًمنحصرجرم، بشري، 
. قانون بشري، هيچ توجيهي غير از اين براي تعريف جرم نـدارد و بـه همـين دليـل اسـت      است

شـود مگـر در    نمـي  كشـورها، زنـا، جرمـي محسـوب     كه در بسياري از قوانين كنوني برخي از
به چنين عملـي وادار نمايـد. يعنـي از ديـدگاه      اجبارديگري را به  ،صورتي كه يكي از طرفين

قانون انسانها، زنا، جرم نيست؛ بلكه مجبور كردن بر زنا، جرم است. همانگونه كه غصـب مـال   
ديگران اگر بـه زور  ي آبروبه ض شود. همچنين تعر مي ديگران با زور و اكراه، جرم محسوب

باشـد. در چنـين    مـي  ، قـانوني صورت گيرد، جرم است؛ ولـي بـا رضـايت طـرفين، ايـن عمـل      
سومي خواسته باشد، جلوي اين عمـل را   فع زناست و اگر شخصشرايطي قانون، حامي و مدا

 شود. مي بگيرد، مجرم شناخته
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د، موجب تولـد و افـزايش فرزنـدان    آور مي زنا، تباهي و فساد زيادي را در جامعه به وجود
كشاند و روابط جنسي گـذرا و موقـت    مي شود، پيوند نكاح را به سستي و نابودي مي نامشروع
دارد، به قتل و كشتار و دزدي و آدم ربايي  مي دهد؛ مردم را به دزدي و خيانت وا مي را رواج

ن حـال قـانون، زناكـار را    كنـد. بـا ايـ    مـي  بخشد و دل و روان افـراد جامعـه را آلـوده    مي رونق
كند؛ زيرا در قانون، دليلي وجود ندارد كه عمل زنا را با وجود رضـايت طـرفين،    نمي مجازات

 در تعريف جرم بگنجاند.
تواند شراب نوشي را بـه عنـوان يـك جـرم معرفـي كنـد؛ زيـرا         نمي همچنين قانون بشري،

د؛ لـذا از ديـدگاه قـانون، انسـانها،     دانـ  ميها  انسان قانون، خوردن و نوشيدن را حق طبيعي تمام
حق دخالت در خورد و نوش اي  خواهند بخورند و بنوشند و هيچ ضابطه مي مجازند كه هرچه

ديگران را ندارد. از اينرو نوشيدن شراب، محدوديت و ممنوعيت قانوني نـدارد و عواقـب آن   
دسـت بـه جنـايتي     قابل پيگرد نيست؛ البته اگر شخص باده نوش، در حالت مستي و بيهوشـي، 

بزند، آنگاه ممكن است قانون براي مجازت وارد ميدان شود. خالصه اينكه از ديـدگاه قـانون   
 بشري، شراب نوشي جرم نيست؛ بلكـه اذيـت و آزاري كـه از طـرف بـاده نـوش بـه ديگـران        

 رسد، جرم است. مي
و بـه   دكن ميشراب عالوه بر آنكه براي سالمتي انسان فوق العاده مضر است، مال را ضايع 

كشـاند و انسـان را بـه     مـي  سـازد، اخـالق را بـه نـابودي     مي ضربه جبران ناپذيري وارد ،اقتصاد
 جـرم و جنايـت را  هـاي   دهـد؛ شـراب، زمينـه    مي تدريج به حيوانيت و رفتارهاي حيواني سوق

نمايد و بـدين سـان قتـل، سـرقت و اعمـال منـافي        مي افزايد و درك و شعور انسان را نابود مي
گيـرد؛ زيـرا در قـانون بشـري،      نمـي  يابد. با اين حال قانون، جلوي شراب را مي فت، افزايشع

 ديگران شود.وجود ندارد كه مانع خورد و نوش  هيچ دليلي
شود. زيرا قانون الهي، مظهر رضا و خشنودي  مي حل اين مشكل، تنها در قانون الهي يافت

هـا   انسـان  دليل بر اين است كـه بايـد بـر   خداوند عالم است. خدايي بودن يك قانون، خودش 
 خواهد. بدين ترتيـب قـانون خداونـد، جـرم را تعريـف      نمي جاري و نافذ باشد و دليل ديگري
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سازد كه چه اقوال و افعالي بايد مورد مؤاخـذه و بازخواسـت    مي كند و اين نياز را برآورده مي
 قانون قرار بگيرد؟.

 نياز قانون به اخالق: -4
وجود عنصر اخـالق در كنـار آن،    ،كند و براي اجرا نمي  و به تنهايي كفايتقانون، مستقالً

 ضروري است:
نباشـد،   وجـود نداشـته  الف) مثالً اگر در تشكيل جزئيات يك پرونده، صـداقت و راسـتي   

از راستگويي  ،رسد و اگر خواهان، خوانده و گواهان نمي هرگز به اهداف عادالنه خود ،قانون
پذيرد و تمام كوششـها در راسـتاي اقامـه     مي نند، عدالت و انصاف، پايانو صداقت اجتناب ك

قانون، مباني و اصـول اخالقـي مـورد نيـاز اسـت تـا        لذا همراه شود. مي عدل و انصاف بي ثمر
داننـد و   مـي  يا، اخـالق را الزمـه قـانون   انسان را به صداقت وادارد. تمام دستگاههاي قضايي دن

كننـد و آنـان را    مـي  ايي، گواهان را به گواهي صادقانه مجبـور همه مقررات و ساختارهاي قض
آينـد؛ امـا در    مـي  شـمار ترين داليـل در دادگاههـا ب   دهند. باورهاي ديني، از روشن مي سوگند

جوامع امروزي كه ارزش واقعي دين از بين رفته، سوگندهاي مبتني بر اصول مـذهبي و دينـي   
سـنت و عمـل تشـريفاتي بـاقي مانـده و شـكلي        قضايي، صرفاً به عنـوان يـك  هاي  در دستگاه

 مسخره و عاري از نفع و فايده يافته است.
ب) گفته يا عملي كه قانون، آن را جرم شناخته و براي آن مجازاتي در نظر گرفتـه اسـت،   
بايد مطابق با احساسات جامعه باشد. به عبارتي قانون و احساسـات جمعـي، بايـد در تشـخيص     

باشند. مجازات مجرم، تنها با سـاز و كارهـاي قـانوني ممكـن نيسـت و       توافق نظر داشته ،جرم
گردد كه مجرم، در خود احسـاس   مي فضاي الزم براي مجازات مجرم، زماني ايجاد و مساعد

جرم كند؛ يعني خود را مجرم بداند و تمام جامعه نيز به او به عنوان مجرم نگاه كند و دسـتگاه  
ينان كامل حكم صادرشده را به اجرا در آورد. خالصه اينكـه  اجرايي و پليس، با اعتماد و اطم

بودن آن ضروري است. بر اساس پنـدار برخـي   » گناه«بودن يك گفتار يا كردار، » جرم«براي 
شود كه بـا اعتقـادات داخلـي و درونـي كسـاني كـه        مي قانون، زماني موفق«از آگاهان قانون: 
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قانون با اعتقادات دروني مردم ارتبـاط نداشـته   شود، هماهنگ باشد. اگر  مي براي آنان تدوين
اين باور هرچند كه بكلـي پذيرفتـه نشـده، امـا مصـداق      ». باشد، عدم موفقيت آن، حتمي است

 خارجي دارد.
و عوامل بازدارنده از ارتكـاب جـرم   ها  ج) عالوه بر اين قبل از اجراي قانون، وجود انگيزه

توانـد، عامـل    نمـي  ي عـدالت، بـه تنهـايي   در جامعه، ضـروري اسـت. پلـيس و تـرس از اجـرا     
 بازدارنده از ارتكاب جرم باشد. زيرا رشوه، سفارش، وكالت نادرست و شـهادتهاي دروغـين،  

از عواقـب   توانند مجرم را از گرفتار شدن در دام پليس و عـدالت، برهاننـد. رهـايي مجـرم     مي
ز پليس و عدالت و قـانون  شود كه ترس ا مي قانوني جرم با استفاده از روشهاي مذكور، باعث

 از ذهن و فكر مجرم خارج گردد.
در قانون الهي به همه اين نيازها رسيدگي شده است. در قانون خدايي، اعتقاد به آخـرت و  
دين، مؤثرترين عاملي است كه مردم را به صداقت و راستگويي وامي دارد. اعتقـاد بـه ديـن و    

خـاطر منـافع گـذرا، سـوگند دروغـين       آخرت، چنان مؤثر و مفيد است كـه اگـر شـخص، بـه    
توانـد خـود را از مالمـت و نكـوهش بـاطن و وجـدان خـويش نجـات دهـد. در           نمـي  بخورد،

اسـت؛ ايـن سـنگ، يـادآور آن خـاطره       سنگي نصب شـده » ويسترن سركيت«ورودي دادگاه 
اگر من دروغ گفته باشم، خداونـد  «است كه يكي از گواهان پس شهادت دروغين گفته بود: 

115Fاين شخص بالفاصله در همانجا به زمين افتاد و جان سپرد.». جا روح مرا قبض كند همين

1 
حوادث ديگري نيز اتفاق افتاده است. بـراي زشـت جلـوه دادن افعـال و اعمـال       ،مانند اين

كنـد. بلكـه تنهـا راه     نمـي  مجرمانه در ديد توده مردم، صرفاً مصوبات مجلس قانونگذاركفايت
 عتقاد به اهللا و آخرت است. انگيزه ترك جرم نيز در انحصار عقايـد دينـي  مؤثر در اين زمينه، ا

پردازد؛ بلكه در عين حال اين تصور را نيز در اذهان  نمي باشد. زيرا دين، تنها به ارائه قانون مي
بيند  مي كند كه خداوند، بر تمام زندگي شما تسلط دارد و همه اقوال و اعمال شما را مي ايجاد

گـردد و در دادگـاه عـدل او حاضـر      مـي  شما ثبت و ضبطهاي  ل، حركات و ارادهو تمام اعما

                                                           
1- Sir Alfred Denning, The Changing Law, P. 103, (1953). 
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توانيد بـر جـرايم خـود پـرده بيندازيـد؛ اگـر امـروز خـود را از          نمي خواهيد شد؛ در آن هنگام
رسدكه اصالً نخواهيد توانست خود را برهانيد؛ اگر  ميدهيد، اما روزي فرا  مي ت نجاتمجازا

 ،عواقب جرمتان به رشوه و دروغ و... متوسل شديد، در دادگاه عدل در دنيا به خاطر نجات از
تر نموده ايد و از اينرو با مجازاتي مواجه خواهيـد شـد كـه از مجـازات      پرونده خود را سنگين

 تر است. دنيا خيلي سخت

 قانون و استبداد: -5
بدون هيچ قيـد   تواند به عنوان يك پادشاه مي جيمز اول پادشاه انگلستان، اعالم كرد كه او

و بندي حكم براند و در دستگاههاي قضـايي، آخـرين قضـاوت را انجـام دهـد. ايـن اعالميـه        
) بر سر كـار بـود. او، شخصـي مـذهبي بـود و      Cokeزماني صادر شد كه قاضي لوردكوك (

شما حق قضاوت نداريـد و  «گذراند. او، به پادشاه گفت:  مي يك چهارم روزش را در عبادت
ام كه قوانين شما، مبتني  من، ديده و شنيده«پادشاه گفت: ». بايد به دادگاه بروندا ه تمام پرونده

بـدون ترديـد   «قاضي كوك گفت: » بر عقل هستند. آيا عقل من از عقل قاضيان، كمتر است؟
يـك   ،طلبـد. قـانون   مـي  صالحيت شما، بسيار است؛ امـا درك قـانون، تجربـه و مطالعـه زيـاد     

وسـيله  ه كنـد و شـخص شـما نيـز بـ      مـي  ق شهروندان را مشخصترازوي طاليي است كه حقو
تو معتقـدي كـه مـن نيـز بايـد      «پادشاه با عصبانيت گفت: ». شويد مي قانون حراست و حفاظت

ــابع قــانون باشــم؟ ايــن، چيــزي جــز سركشــي و خيانــت نيســت   ــه نقــل از  ». ت ــورد كــوك ب ل
و فقـط تـابع خـدا و قـانون     كند  نمي پادشاه از هيچ انساني تبعيت«) گفت: Bractonبراكتون(

116F».است

1 
» ادعـا «واقعيت اين است كه اگر ما خود را از قانون جدا كنيم، آنگاه هيچ دليلي براي ايـن  

 نداريم كه پادشاه بايد از قـانون تبعيـت كنـد. زيـرا قـانون بـه اجـازه و خواسـت كسـاني اجـرا          
و يا تغيير آن، خود را  كساني كه در وضع قانون اند. شود كه خودشان، قانون را وضع كرده مي

                                                           
1- Sir Alfred Denning, The Changing Law, PP.117-18 , (1953). 
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دانند، بنا بر چه دليلي ملزم به پيروي از آن هستند؟ اگر اختيار قانونگـذاري و   مي حق به جانب
اجراي قانون، در دست انسان باشد، آنگاه قانونگذار، هم خدا و هـم قـانون اسـت و در چنـين     

 توان قانونگذاران را تابع قانون كرد. نمي شرايطي
ر تمام نظامهاي جمهوري با وجود پذيرفتن عدالت و برابـري مـدني،   ست كه د! اينجاآري

شود. اگر شما خواسته باشيد، رئيس جمهور هنـد،   نمي با همه مردم از نظر قانون، يكسان رفتار
توانيد آنان را هماننـد يـك    نمي استاندار، وزير و يا يك افسر بلندپايه كشور را محاكمه كنيد،

بـه جريـان انـداختن چنـين پرونـده اي،      كمه نماييد. بلكـه بـراي   تي محاشهروند عادي، به راح
قـانون اساسـي هنـد، رئـيس جمهـور و       261نخست بايد از دولت كسب اجازه شود. طبق ماده 

دون اجـازه پارلمـان،   دسـتگاه قضـايي، بـ    مصونيت قانوني را دارند و بر اساس آن،استانداران، 
كنـد. همچنـين بـراي اقامـه دعـوا عليـه وزرا،       را بررسـي  اي  عليه آنـان پرونـده  مجاز نيست كه 

قوانين حكومتي هند، هيچ  197دريافت اجازه قبلي از حكومت ضروري است؛ بلكه طبق ماده 
توان بدون اجازه حكومت مركزي يـا ايـالتي از كـارش بركنـار      نمي قاضي يا كارمند دولتي را

حق رسيدگي به پرونـده   كرد و هيچ دادگاهي بدون اجازه و حكم حكومت مركزي يا ايالتي،
تر اگر شما خواسته باشيد يك شخصـيت بلندپايـه    قاضيان يا كارمندان را ندارد. به تعبير روشن

توانم شما محاكمه كنم يـا   مي سياسي يا نظامي را محاكمه كنيد، بايد از خود او بپرسيد كه آيا
 خير؟!

هـا   انسـان  و پرداختـه  اين نقص از قانون هند نيسـت؛ بلكـه از آن قـانوني اسـت كـه سـاخته      
شود و فقط در قانون الهي، تمـام افـراد،    مي ي در تمام قوانين بشري ديدهصباشد. چنين نواق مي

توان هماننـد   ميشود. در قانون دين، شخص حاكم را  مي يكسان هستند و با آنان يكسان رفتار
تنها خدا، شـارع  يك شهروند عادي مورد محاكمه و بازخواست قرار داد. زيرا در نظام ديني، 

 به صورت يكنواخت، تسليم رضا و حكم او هستند.ها  انسان و قانونگذار است و تمام

 مشكل قانون بشر در تصويب و اجراي عدالت: -6



 طلبد اسالم به مبارزه مي  202

يكي از مهمتـرين مشـكالتي كـه آگاهـان قـانون را در قـرون متمـادي بـه تـالش و تكـاپو           
منحصر به ديـن اسـت و عـدم دسـتيابي     واداشته، تصويب قوانين عادالنه است. قوانين عادالنه، 

 باشـد، نـه دليـل    مـي  در ايـن زمينـه  بشر به قوانين عادالنه، نشانگر نقص و نارسايي تـالش بشـر   
توانـد از طريـق ديـن و     مـي  ناتواني انسان، در دسترسي به پايه و اساسي عادالنه. چراكه انسان،

ي اين نكته كه انسـان، در كشـف   كاربرد قوانين ديني، به اين خواسته دست يابد. پس از ارزياب
دسـت يافتـه، امـا در زمينـه     اي  و دريافت قوانين طبيعي به پيشـرفت چشـمگير و قابـل مالحظـه    
دهـد كـه عـدم موفقيـت،      مـي  دستيابي به پايه و اساس عادالنه قانون، ناكام مانده اسـت، نشـان  

 جستجوه مورد در سعي و تالش نيست؛ بلكه بدين دليل است كه آنچ و قصور بيانگر كوتاهي
 و تالش قرار گرفته، از حوزه توان انسان خارج است.

م توسـط يـك عكـاس فرانسـوي گرفتـه شـد. ايـن        1826نخستين عكس در دنيـا در سـال   
ساعت كامل مشغول كار شد تا توانست از اتاقش عكس بگيرد. اما اينك عكاسـي   8 ،عكاس

تواننـد بـيش از دو    مـي  ثانيـه  چنان پيشرفت نموده است كه دوربينهاي امروزي در ظرف چنـد 
اينكه در مدت زماني كه قبالً گرفتن يـك عكـس، مشـكل    سخن هزار عكس بگيرند. حاصل 

توان در همان مدت ميليونها عكس گرفت. يعني پيشرفت انسان در اين جنبه با  مي بود، امروزه
سـتم در  گذشت يكصد و هشتاد سال چندين ميليون برابـر ارتقـا يافتـه اسـت. در آغـاز قـرن بي      

آمريكا فقط چهار اتومبيل سواري وجود داشت و اينك صدها ميليـون خـودروي سـواري در    
آمريكا در حال تردد هستند. كنجكاوي و تالش انسـان امـروز، ايـن امكـان را بـه او      هاي  جاده

ست كه اگـر بـه انـدازه    ميليون قسمت، تقسيم كند. اينجا تواند يك ثانيه را به يك مي داده كه
نم ثانيه در گردش زمين تفاوت ايجاد شود و طول مدت روز به همين اندازه كاهش يك ميليو

 باشد. مي يابد، تشخيص اين ميزان در توان دستگاههاي امروزي بشر
آري! انسان در عرصه قوانين طبيعي پيشرفت چشمگيري كرده است؛ امـا در جنبـه قـوانين    

 است. تمدن و مدنيت، به اندازه يك سانتيمتر هم جلو نرفته
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رسانيم كه فقط دين خـدايي و آسـماني،    مي با ارائه چند نمونه درستي اين نكته را به اثبات
 توانيم قانون زندگي خود را از آن برگيريم: مي همان اساس واقعي است كه ما

 روابط زنان و مردان
تالط از ديدگاه اسالم، مرد و زن، از هر لحاظ برابر نيستند. بدين دليل است كه اسـالم، اخـ  

و آميزش بي قيد و بند ميان مردان و زنان را به شدت منع كرده است. در دوران پيشرفت علوم 
از دوران جاهليـت،  اي  گيـرد و جلـوه   مي شدت مورد استهزا قراره تجربي، اين اصل اسالمي ب

رود. شعار تساوي زنان و مردان در جوامـع امـروزي بـه شـدت طنـين انـداز شـده و         مي بشمار
پندارد. اينك در تمام كشـورها   ميونه تفاوت ميان دو جنس انسان را جرم بزرگي وجود هرگ

و بويژه در غرب، جامعه نويني بر اساس تساوي مرد و زن شكل گرفته است. تجربه طوالني و 
زن و مرد، به اعتبـار ويژگيهـاي خلقتـي يـا سـاختار آفـرينش        ثابت كرده است كه ،درازمدت

كه بر اساس تساوي بي چون و چـرا و همـه جانبـه زن و مـرد     اي  معهيكسان نيستند. بنابراين جا
 استوار شده، قطعاً ناهنجاريها و خرابيهاي زيادي را به خود خواهد ديد.

بسيار مهمي، ميان استعدادهاي فطري مرد و زن وجود دارد. لذا تساوي مطلق  تفاوت نوعيِ
تـر الكسـي كاريـل ضـمن بيـان      يك نوع تضـاد فيزيكـي اسـت. دك   با ميان زن و مرد، مترادف 

 نويسد: مي تفاوت فيزيكي ميان مرد و زن
خـاطر شـكل مخصـوص اعضـاي تناسـل، وجـود رحـم،        ه تفاوت ميان مرد و زن، صرفاً بـ «

حاملگي و يا در روش آميزش نيست؛ بلكه اين تفاوتها، جنبه اساسـي دارنـد. سـاخت بافـت و     
ها هستند. هواداران تسـاوي زن و مـرد،   شوند، عامل اصلي اين تفاوت مي هورمونهايي كه ترشح

پندارند كه براي هـر دو جـنس،    مي و اساسي، چنيناي  به دليل ناآگاهي از اين تفاوتهاي ريشه
روش تعليم يكسان، اختيارات يكسان و مسئوليتهاي يكسان ارائه شود. واقعيت، اين اسـت كـه   

سـمي زنـان بـويژه در دسـتگاه     انـدام و بافـت ج  اين تفاوت در زن، بكلي با مرد تفاوت دارد و 
عصبي، كامالً مشهود است. كاركرد و وظيفه هر يك از اندام و بافتهاي بدن، هماننـد سـاختار   

به وجود آورد.  يتواند در آن تغيير نميباشد و آرزوهاي انسان،  مي هستي، محدود و مشخص
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، بايـد اسـتعدادها و   را آن چنان كـه هسـتند، بپـذيريم. از اينـرو زنـان     ها  آن لذا ما مجبوريم كه
تقليـد از آقايـان   صدد توانمنديهاي خود را بر اساس فطرت و طبيعت خويش رشد دهند و در 

117F».ندباشن

1 
يـك از ابعـاد و   در هيچانـد   كنند؛ زنان، نتوانسـته  مي تجربيات علمي نيز اين تفاوت را تأييد

قبيـل فيلمسـازي و   مردانـه، بـه پـاي مردهـا برسـند و حتـي در عرصـه فعاليتهـايي از         هـاي   جنبه
ه كارگرداني نيز برتري، از آن مردان است. در مراكز فيلمسـازي، نـه تنهـا اداره امـور بيشـتر بـ      

 دست مردان است، بلكه از لحاظ بازيگري نيز مردان جايگاه بيشتري دارند.
و  ن موجـود در نظـام هسـتي را نپـذيريم    رسـد؛ اگـر مـا قـواني     نمي سخن، همين جا به پايان

بلكـه سـرمان نيـز     ايـم،  ادامه زندگي بپردازيم، نه تنها يك واقعيت را منكر شده به ،خالف آن
هـاي   درست به همين صورت نظام زندگي و قانوني كه بدون توجه بـه جنبـه   خواهد شكست؛

بـه دنبـال    متفاوت زنان و مردان، ساخته و پرداخته شود، خرابيهاي بسـياري را در نظـام تمـدن   
پيامدهاي نـاگوار اخـتالط و آميـزش بـي قيـد و بنـد برخاسـته از         خواهد داشت. براي نمونه به

 تساوي مرد و زن بنگريد:
جامعه و تمدن نوين، نه تنها عفت و عصمت را از بـين بـرده اسـت، بلكـه تمـام جوانـان و       «

نوجوانان را به انواع فساد اخالقي و رواني دچـار نمـوده اسـت. امـروزه در جهـان غـرب ايـن        
كنـد و از سـردرد    مي شود كه يك دوشيزه، به روانپزشك مراجعه مي صحنه به كثرت مشاهده

گذارد و سـپس از جـواني    مي نالد. چند دقيقه ناراحتي خود را با پزشك درميان مي و بيخوابي
كند كه از روي اتفـاق بـا او آشـنا شـده و بـا وي مالقـات داشـته اسـت. بالفاصـله           مي صحبت

 گويد: مي ه خانم جوانبرد و خطاب ب مي پزشك به اصل جريان پي
 ؟»وقتي آن جوان، تو را به سوي خود فرا خواند، چه جوابي دادي«

خواستم جريان را براي شما  مي شما چگونه ماجرا را فهميديد؟ من تازه« گويد: مي دوشيزه
 .»بازگو كنم

                                                           
1- Man the Unknown, P. 93. 
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توانيد از اين نمونـه، بـه حساسـيت موضـوع پـي ببريـد. بـه همـين دليـل اسـت كـه             مي شما
نـاگوار بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه سـخن از عفـت و         هـاي   ، پس از اينگونه تجربـه دانشمندان

با وجود اختالط و آميـزش بـي قيـد و بنـد مـردان و زنـان ، سـخني         پاكدامني در جوامع آزاد،
 گويد: مي بيهوده است. يك پزشك غربي

 رسـد كـه كنتـرل غرايـز غيـرممكن      مـي  آميزش و اختالط زنان و مردان بيگانـه بـه جـايي   «
 ».كند، درنمي يابد مي شود و شعور انسان، عواقب كاري را كه مي

قيـد و   بـي واقعيت اين است كه جامعه شناسان دلسوز غرب، آثار و پيامدهاي منفي روابـط  
ولي با اين حال ريشه اين پيامدهاي ناگوار را درك  ،كنند مي لمس مردان بيگانه رابند زنان و 

درباره اختالط بي قيد و بند زنان و مردان نوشته اي  يارد، مقالهخانم دكتر ماريون هيل اند. نكرده
 گويد: مي است؛ او

توانم بپـذيرم كـه روابـط بـي قيـد و بنـد زنـان و مـردان در          نمي من به عنوان يك پزشك«
 نويسد: مي خانم دكتر». محيطي پاك ممكن است

توصيه كـنم كـه بـراي     توانم تا اين حد غافل باشم كه به پسران و دختران نوجوان نمي من«
گوينـد كـه    نميفروكش كردن غرايز جنسي يكديگر را ببوسند؛ بيشتر مادران به دختران خود 

 ».تواند موجب تسكين غريزه جنسي باشد نمي بوسه، فقط هيجان آور است و
اين خانم دكتر با اظهار اين نكته كه مظاهر مقدماتي اختالط آزاد و رايج در جوامع غربي، 

د، بـه صـورت   نـ كن مـي  بخشـند و بلكـه غرايـز جنسـي را تحريـك      نمي ي را تسكينغرايز جنس
پذيرد؛ ولي با اين حال از درك اين نكته عاجز است كـه چگونـه    مي غيرمستقيم قانون الهي را

 اين عامل تحريك كننده را حرام و نامطلوب تلقي كند.
هنگ منحـرف، بـا تمـام    اسالم بيش از يك ازدواج را مجاز قرار داده است؛ اما تمدن و فر

از جهالـت معرفـي نمـوده    اي  وجود مخالفت خود را با اين جريان اعالم داشـته و آن را جلـوه  
است. تجربه ثابت كرده كه اين اصل اسـالمي بـا مـوازين فطـرت و طبيعـت كـامالً هماهنـگ        
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است؛ زيرا ممنوعيت چندهمسري، در واقع فتح باب براي دهها همسـر غيرقـانوني و نامشـروع    
 ست.ا

آمـار والدت فرزنـدان نامشـروع در     يالديمـ 1959بر اسـاس بيانيـه سـازمان ملـل در سـال      
از هـر چهـار نـوزاد، سـه     » پاناما«باشد. حتي در بعضي كشورها مانند  مي %60كشورهاي غربي 

% نـوزادان،  75آينـد. يعنـي    مـي  نوزاد بدون دخالت مراكز مذهبي و دفاتر ثبت ازدواج بـه دنيـا  
ع هستند. آمار نوزادان نامشـروع در آمريكـاي التـين از سـاير كشـورها بيشـتر       نوزادان نامشرو

 است.
آيــد كــه آمــار والدت نــوزادان نامشــروع در  مــي از آمــار و ارقــام ســازمان ملــل چنــين بــر

م تصـريح شـده اسـت كـه     1959كشورهاي اسالمي صفر است. در بيانيه سازمان ملل در سـال  
تر است. ايـن، در حـالي    ر مصر از يك درصد نيز پايينآمار والدت نوزادان نامشروع در كشو

است كه كشور مصر از نظر غربزدگي از ساير بالد اسالمي در سطح باالتري قـرار دارد.. چـرا   
كشورهاي اسالمي از اين وباي خانمانسوز عصر حاضر در امان هسـتند؟ پاسـخ ايـن سـؤال در     

قـانون چندهمسـري در كشـورهاي    رايـج بـودن   « نشريه سازمان ملل بدين صورت آمده است:
ا از بـالي ايـن عصـر رهانيـده     مصون داشـته وآنـان ر   را از اين فاجعه محفوظ وها  آن اسالمي،

 ».است
 نويسد: مي ميالدي 1960سپتامبر  12نشريه هندوستان تايمز در شماره 

تجربه ثابت كـرده اسـت كـه قـوانين آسـماني و خـدايي، صـحيح و مبتنـي بـر حقيقـت و           «
 ».ند و مصالح انسان را در بر دارندرحمت هست

 تمدن
جزاي قتل عمد در اسالم، اعدام است مگر اينكه وارثـان مقتـول در ازاي دريافـت خونبهـا     
رضايت دهند. اما درعصر امروزي كه عصر تكامل و پيشرفت نام دارد، همانگونه كه بـر ضـد   

هـا و  گيري ص نيـز خـرده  دينـي جنجـال بـه راه افتـاده اسـت، عليـه قـانون قصـا        هـاي   ساير برنامه
مخالفتهاي شديدي در جريان است. استدالل مخالفان ديـن عليـه قـانون قصـاص، ايـن اسـت:       
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ايـن  ». معني قصاص، اين است كه پس از نابودي يك جان، جـان ديگـري بايـد ضـايع شـود     «
موضعگيري در برابر قانون قصاص، در سالهاي اخير در بسياري از كشورها طرفـداران زيـادي   

 و محكوميت اعدام را به حبسهاي طوالني تغيير داده است.يافته 
 اسالم، دو نكته بسيار مهم، مفيد و ارزنده را در قانون قصاص در نظر گرفته است:

قاتل با ارتكاب قتل و از بين بردن عضوي از اعضاي جامعه مرتكب جرمي شده اسـت   -1
 نمايد. مي نايتي جلوگيريشود و از تكرار چنين ج مي كه تنها قصاص، مايه عبرت ديگرن

اسالم، از طريق تعيين ديه و خونبها، مصالح زيادي را در نظر گرفته است. فرض كنيـد   -2
بـه قتـل برسـد،آنگاه پـدر و مـادر مقتـول بـي        ي كهنسال و ضعيف، اگر تنها فرزند پدر و مادر

ي سرپرست خواهند شد. در چنين شرايطي اگر قاتل در برابر جرمش قصـاص شـود، چـه نفعـ    
گردد؟ اسالم براي جبران چنين خسارتي، قـانون ديـه يـا خونبهـا را      مي عايد پدر و مادر مقتول

ارائه داده است. بدين ترتيب كه شخص قاتل يا وارثان او، مبلغي را به عنوان خونبها به والدين 
 كنند. مي عوض رضايت آنان را مبني بر عدم قصاص از قاتل جلب دهند و در مي مقتول

صاص يا خونبها، در واقع يك قانون بسيار پرمحتوا، با معنا و مبتني بـر بيـنش عميـق    قانون ق
انساني و اجتماعي است و تجربه ثابت نموده كه هر جا ايـن قـانون بـه اجـرا در آمـده، قتـل و       
كشتار از آنجا رخت بربسته است. در كشورهايي كه قانون قصاص منسوخ شده يـا بـه حـبس    

% بـاال رفتـه   12، قتل و جنايت، به جاي كاهش رو به فزوني نهاده و تا طوالني مدت تغيير يافته
از كشورها نيز پس از لغو قانون قصـاص، بـه خـاطر افـزايش قتـل و جنايـت،       اي  است. در پاره

مـيالدي پارلمـان سـريالنكا بـا     1956اجـرا در آمـده اسـت. در سـال      قانون قصاص دوبـاره بـه  
را مختومه اعالم كرد؛ ولي بعـد از اجـراي قـانون    تصويب يك قانون، مجازات اعدام و مرگ 

باال رفت. ابتـدا مـردم بـه اهميـت قـانون قصـاص پـي        اي  جديد، آمار جرايم به شكل بي سابقه
م زماني كه شخصي مسلح، به خانـه مسـكوني نخسـت وزيـر     1959سپتامبر  26نبردند، ولي در 
نمايندگان پارلمان، بالفاصله بعـد   يورش برد و او را به قتل رساند،» بندرانيك«سريالنكا آقاي 

كـه حكومـت    نـد از تدفين نخست وزير، در يك نشست فوق العاده و چهارسـاعته اعـالم كرد  
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م، مجازات اعدام و قصـاص را دوبـاره بـه    1956سريالنكا تصميم گرفته است ضمن لغو قانون 
 اجرا در آورد.

 ساختار اقتصادي
 دگي، بـر ايـن اصـل اسـتوار اسـت كـه      سيستم مورد تأييـد اسـالم از لحـاظ چگـونگي زنـ     

ي شخصـي را  هـا  دارايـي  ي فردي در توليد زراعي، رسميت دارد. به عبـارتي اسـالم،  ها دارايي
، در دنيـا رواج داشـته اسـت.    تمـادي و طـوالني مـدت   داند و اين سيسـتم، در ادوار م  مي معتبر

نـي، همـواره در دنيـا    ديهاي  ها و آموزهي فردي به عنوان يكي از پيامها دارايي رسميت داشتن
ديني، به شدت مخالفت هاي  رايج بوده و از اينرو كارل ماركس و هوادرانش، با دين و آموزه

كردند تا بدين سان اين ديدگاه را كه دارايي فردي، معتبر و رسمي است، از اذهان مردم پاك 
خصـي، زيـر سـؤال    كنند. در نيمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم در اروپا، اعتبار اموال ش

هاي دوره جاهلي بشمار آمد كه در حـق بشـريت سـتم كـرده      رفت و يكي از قوانين و ديدگاه
 است!

و ابزار توليد پديد آمد و بدين ترتيب  ها دارايي در برابر اعتبار اموال شخصي، مقهورسازي
دارايي عمومي و همگاني در عرصه تنظيم وضع زندگي، جايگزين ديـدگاه نخسـت گرديـد.    

دين ترتيب نخستين تجربه بشري در پهنه مقهورسازي اموال، تحت عنوان اموال عمـومي، بـه   ب
وجود آمد و در بسياري از كشورها طرفداراني يافت و به عنوان يك ديـدگاه عـدالت طلـب،    

شد. گذشت زمان، نشـان داد كـه ايـن نظـام، بـا وجـود تمـام        ها  انسان اميد و آرمان بسياري از
و نهادينه كردن آن انجام گرفت، بـا محصـوالتي كمتـر از شـيوه اداره و      تالشي كه براي رشد

 توليد در سيستم فردي، همراه بوده است.
و ابزار توليد بـا شـعار نفـع همگـاني، اجـراي ايـن        ها دارايي گذشته از ناكامي مقهورسازي

ظامهـاي  شيوه، با خشونت همراه بود و از اينرو ضمن آنكه مانع پيشرفت انسـان شـد، بـيش از ن   
 سرمايه داري به استبداد و ديكتاتوري انجاميد.
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بــراي مثــال روســيه را در نظــر بگيريــد كــه در قالــب سيســتم حكــومتي سوسياليســتي، بــه  
مقهورسازي اموال شخصي به نام اموال عمومي در تمام كشور پرداخت. بدين ترتيب زمينهاي 

م صادر شد، 1935ي كه در سال زراعي، با نام مزارع عمومي زير كشت رفت و بر اساس قانون
شـدند و   مـي  كشاورزان، فقط مالك يك سوم يا نصف محصوالت كشاورزي خود محسـوب 

يافـت؛ بـر اسـاس ايـن قـانون، كشـاورز،        مـي  در موارد استثنايي، اين مقدار، به دوسوم افزايش
اجازه داشت تا در مزرعه خود كـه در واقـع بخشـي از مـزارع عمـومي بـود، شـمار انـدكي از         

 يوانات از قبيل: گاو، گوسفند و مرغ را براي خود پرورش دهد.ح
م زمينهاي زير كشت روسيه در اين سال، به 1961بر اساس آمار رسمي منتشرشده در سال 

همچنـان   هـا،  آن % كـل 3ها يعنـي   رسيد. شش ميليون هكتار از اين زمين مي ميليون هكتار 204
 سيب زميني از اين زمينها، به ترتيب ذيل بود: در حوزه اموال شخصي قرار داشت. اما برداشت

، سي ميليون و هشتصد هزار تـن سـيب زمينـي    4352000در مزارع عمومي با سطح كشت 
، پنجـاه و سـه ميليـون و پانصـد     4526000برداشت شد؛ اما در مزارع شخصي با سـطح كشـت   

 هزار تن سيب زميني برداشت گرديد.
ب زمينـي در مـزارع شخصـي نسـبت بـه مـزارع       دهـد كـه برداشـت سـي     مي اين آمار، نشان

عمومي، به نسـبت يـازده بـه هفـت تـن بـوده اسـت. ايـن نسـبت، در مـورد سـاير محصـوالت             
كشاورزي نيز وجود دارد. اين، در حالي است كه مزارع شخصي، بر خالف مزارع عمومي از 

 وم بودند.تسهيالت دولتي از قبيل: ابزارآالت كشاورزي، سموم، كود و ساير امكانات محر
چارپايان و احشام، در نهادهاي حكومتي، بدترين وضع را از لحـاظ رسـيدگي داشـتند؛ از    

در سـال   اينرو يكصد و هفتاد هزار رأس دام، در مدت يـازده مـاه، در يكـي از منـاطق روسـيه     
 و دامهاي شخصي، روزبه روز بـا وجـود تمـام ممنوعيتهـا پـروار      م تلف شدند؛ حيوانات1962

% دامها و طيور را در اختيار داشـتند،  70يافتند. نهادهاي عمومي با آنكه  مي فزايششدند و ا مي
كساني به خـود اختصـاص    % بازار گوشت را در مقايسه با دامها و پرندگان شخصي10ِاما تنها 
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% دامها و طيور، در اختيار آنان بود. در عرصه توليـد تخـم مـرغ نيـز، همـين      30دادند كه فقط 
 جدول صفحه بعد را مالحظه نماييد. ؛حالت وجود داشت
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 توليد شخصي بر اساس تن توليد نهادهاي حكومتي بر اساس تن محصول
 3900000 4800000 گوشت

 28500000 3400000 شير
 79000 387000 پشم

 عدد79000000 عدد 6300000 تخم مرغ
 

حكومت را با وجود  يكهاي  خيلي بعيد است كه افراد و آحاد يك جامعه بتوانند خواسته
دهـد   مـي  احتكار و مقهورسازي ابزار توليد از سوي آن حكومت برآورده سازند. آمار، نشـان 

% سـيب  26 د نـاگزير شـد  كه يكي از جمهوريهاي شوروي سابق براي رفع نيازهاي داخلي خو
را از توليد شخصي توليدكننـدكان خـود تـأمين نمايـد و در     مورد نياز % تخم مرغ 34زميني و 

 اره ساير نيازمنديها نيز همين طور عمل كند.ب
از پيامدهاي وخيم اين سيستم اقتصادي و حكومتي، اين بود كـه كشـور روسـيه بـه عنـوان      
يكي از بزرگترين توليدكنندگان محصوالت كشاورزي در دوران سـزارها، نـاگزير بـه خريـد     

تـا   1941در فاصـله سـالهاي   د. روسـيه،  يـ ميليون تن گندم از استراليا، كانادا و آمريكا گرد 15
تن گندم از آمريكـا وارد كـرده اسـت و ايـن، همـان چيـزي اسـت كـه در          1250000م 1956

118Fجمهوري خلق چين اتفاق افتاد.

1 
دهد كه مكتب الهي به عنوان منبـع   مي ده، نشانااين تجربيات تلخي كه انسان، پشت سر نه

نسان آگاه است و مشكالت و مسايل اصلي و حقيقي قانونگذاري، از احوال و نيازهاي فطري ا
 شناسد. مي بشر را بيش از همه

در دين راه حل تمام مشكالت تمدن بشـري مـا، وجـود دارد و مـا را بـه سـوي قانونگـذار        
سازد و زيرساخت نظري قانون را براي مـا ترسـيم و    مي حقيقي و دانا از مسايل فطري رهنمون

                                                           
1- Buletin (Germany), Oct. 1963. 
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دهد كه زندگي بشر با  مي رساختهايي به ما ارائهكند و بدين ترتيب اصول و زي مي پايه گذاري
رسد. از اينرو دين، تصوير برابري حاكمان  مي در تمام جوانب به رشد و ترقيها  آن استفاده از

بدون وجـود آن   ،كند كه قانون مينمايد و اين اصل رواني را فراهم  مي و شهروندان را ترسيم
ر است. همچنين دين، زمينـه و محـيط مناسـب را    (يعني برابري حاكم و رعيت) فلج و بي اعتبا

نمايـد. خالصـه اينكـه ديـن، تمـام       مـي  زنـده و پويـا ايجـاد   اي  براي پيدايش و پيشرفت جامعـه 
سازد؛ آن هم در زمـاني كـه كفـر و الحـاد،      مي برآورده يازهايمان را در عرصه ساختن تمدنن

 پيامدي جز تباهي و بينوايي براي ما نداشته است.
 



 

 

 :مبخش نه
 حيات طيبه

 ،بـدن براي پوشاندن يك تكه پارچه  ،قبل از همه براي انسان«گويد:  مي فريدريك انگلس
توانـد بـه مسـايل سياسـي و      مـي  ، الزم است؛ بعد از ايـن او رسنگيگ براي رفعو چند لقمه نان 

 ».فلسفي بپردازد
ش چيسـت و  خواهد بداند كـه خـود   مي واقعيت اين است كه انسان قبل از همه چيز بايد و

هـا،   يابد؟ اين مي باشد؟ زندگي از كجا شروع شده و به كجا خاتمه مي ماهيت جهان هستي چه
كند كه بـه هـر    مي هاي اساسي و بنيادين فطرت انسان هستند. انسان در دنيايي چشم باز پرسش

 يابـد. خورشـيد، بـه انسـان نـور و      نمـي  ها رسد، اما پاسخي براي اين سؤال مي چه خواسته باشد
داند كه خورشيد چيست و چرا در خدمت انسان است؟ هوا، به  نمي دهد، اما انسان مي حرارت

و از آن سـؤال كنـد كـه تـو      بگيرد هوا را تواند نمي انسانبخشد، اما  مي انسان حيات و زندگي
چيست و چـرا بـه   داند كه  نمي بيند، ولي مي كني؟ انسان، خودش را مي چه هستي و چرا چنين

 ها عـاجز اسـت، ولـي در عـين حـال      ؟ فكر و ذهن انسان از پاسخ اين سؤالآمده استاين دنيا 
در قالب الفاظ بر زبـان انسـان    داند. اين سؤاالت هرچندها را ب خواهد كه پاسخ اين پرسش مي

كنند و گـاهي بـا چنـان شـدتي در ذهـن،       مي جاري نشوند، اما روح و روان انسان را مضطرب
 كشانند. مي را به جنون و ديوانگيشوند كه انسان  مي تداعي

شناسند؛ اما الحاد او بازتاب محيط خراب و فاسد  مي را به عنوان يك ملحد» انگلس«همه، 
در زندگي او ظاهر شد. او روزهـاي اول را در يـك محـيط مـذهبي      ها مدت او بود كه بعد از

 گذرانيد، اما وقتي بزرگ شد، از مذهب تشريفاتي دوري جست.
 چنـين اي  اين مقطع و برهه از زندگيش را براي يكي از دوستانش در طي نامـه  او، ماجراي

كنم، در تمام روز دعـايم ايـن اسـت كـه حقيقـت امـر بـر مـن          مي من هر روز دعا« نويسد: مي
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آشكار شود. از روزي كه من دچار شك و ترديد شدم، دعا كردن را وظيفه خـود قـرار دادم.   
 قد هستي، ايمان بياورم. اين چنـد سـطر را در حـالي بـراي تـو     توانم به آنچه كه تو معت نمي من
ريـزد، ولـي    مـي  چشـمانم، اشـك  از آكنده از شك و ترديد شده است.  ام، نويسم كه سينه مي

احساسم اين است كه رانده درگاه خدا نيستم. من بر آنم كه خدايم را خواهم ديـد و از دل و  
از روح اي  م كـه عشـق و جسـتجوي مـن، جلـوه     جان ديدار او را آرزو دارم. سوگند به زندگي

ــار انديشــه  ــازهم  را رد كنــد،ام  القــدس اســت. اگــر انجيــل مقــدس، هــزاران ب  از آن دســتب
 ».كشم نمي

زد؛ امـا ايـن    مـي  جويي بود كـه در انگلـس جـوان مـوج     آري! اين، حس فطري و حقيقت
ع نشـد و خـودش را   تسكين نشد. بدين دليل او به مسيحيت رايج و حاكم در كليسا قان ،كشش

 اقتصادي و سياسي گم كرد.هاي  در فلسفه
ست كه حس خـداجويي در نهـاد انسـان قـرار داده شـده و ايـن،       آنحاكي از  ،اين جستجو

 جزو جدايي ناپذير ناخودآگاه هر انسان است.
خص يك پيمان پنهان است كه هر شـ  ،؛ اين»خداوند، خالق من است و من، بنده او هستم«

ه آورد.. تصور يك آفريدگار محسـن و مـنعم بـ    مي همراه خود پيدايش آن را از نخستين روز
طور غيرمحسوس در رگ و ريشه انسان جريان دارد. بدون چنين تصوري هر انساني در خـود  

 كنـد. روح هـر انسـان از درون بـر وي فشـار      مي يك خأل و پوچي جبران ناپذيري را احساس
و بـه او پنـاه ببـرد و تمـام هسـت و بـود خـود را بـه او         آورد تا خدايي را كه نديده، بجويد  مي

 بسپارد.
به ايـن سرچشـمه    رسيدن به معرفت خداوند و رهيابي به شناخت اهللا، چيزي غير از رسيدن

رسـند، بـه يـك     نمـي طلب و خداجوي كساني كه به شناخت حـق   قتفطري نيست. حس حقي
اسـت كـه بـا     جسـتجوي كسـي   گرايد. هر قلب و فطرتي، در مي معبود مصنوعي و خودساخته

 يافتن او بتواند بهترين احساسات و عواطف خود را زنده نگاه دارد.
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ز ساختمانهاي دولتي بـه  زماني كه پرچم هندوستان بر فرا يالديم1947اگست سال  15در 
هايشان براي آزادي  آمد، با ديدن اين صحنه اشك از چشمان ناسيوناليستهايي كه دلاهتزاز در

تپيد، سرازير شد. اين اشكها در واقع مظهر ارتباط آنان بـا رب النـوع آزادي    مي سرزمين خود
آنان بود!! اين اشكها، مظهـر سـرور و خوشـحالي در برابـر رسـيدن بـه معبودشـان بـود. همـان          

از عمر و زندگي خود را صرف كـرده بودنـد.   اي  معبودي كه براي رسيدن به او، بخش عمده
يكي از مبارزان ملي هند حاضـر شـد و هنگـام نثـار گـل، عينـاً        سركرده يكي از احزاب بر قبر

كنـد.   مـي  ركـوع و سـجده   ،همان عملي را انجام داد كه يك فرد مذهبي در برابر معبود خـود 
گذشـتند، بـراي احتـرام و بزرگداشـت مجسـمه       مـي كمونيستها زماني كه از برابر مجسمه لنين 

داشـتند و بـدين سـان در     مـي  را به كندي بـر  لنين، كالهشان را از سر بيرون آورده، گامهايش
 كردند. مي واقع در بارگاه معبود خويش اظهار عقيده

نمايد و به  مي گزيند و در برابر او اداي احترام اني ناگزير براي خود معبودي برميهر انس
قطعاً انجام اين كار براي غيرخدا، شرك  ؛كند تا به او نزديكي جويد مي پايش چيزي قرباني

﴿ :شود مي خداي يگانه محسوب به        ﴾ ]:همانا «يعني:  ]13 لقمان

 .»است شرك، (گناه و) ظلم بزرگي
ديـگ بـه   از درب ظلم، به معناي گذاشتن چيزي در غير محل اصلي آن است.. مـثالً اگـر   

ن خأل روانـي خـود، خـدا را    عنوان كاله استفاده شود، مسلماً ظلم است. وقتي انسان براي جبرا
قرار دهد، گويا جاي اصلي خويش رها كند و به غير خدا متوجه شود و غير او را پناه زندگي 

و حيثيت واقعي خود را رها كرده و در چنين شرايطي يك امـر غيرواقعـي را جـايگزين يـك     
ل شـك ه امر واقعي نموده است. از آنجا كه خداجويي، يك امـر فطـري اسـت، لـذا نخسـت بـ      

 كند و در آغـاز حـركتش در جسـتجوي معبـود اصـلي خـود       مي طبيعي و فطري خود حركت
از مـدتي كـه انسـان بـا      پسدهند و  مي باشد؛ اما اوضاع و شرايط محيط، جهت آن را تغيير مي

 شـود و بـه آن راضـي    مـي  بـرد و بهـره منـد    مـي  يابـد، از آن لـذت   مـي  يك شيوه زندگي انس
 همواره عبادت ارتودكس مذهبي به تمام معنا بود و دكي، يكراسل در كو اندگردد. برتر مي
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راسـل جـواب داد:   » دعاي مورد پسند تو چيست؟«كرد. روزي پدربزرگش از وي پرسيد:  مي
راسـل در آن   انـد برتر». كننـد  مي انم بر من سنگينيمن از زندگي خودم تنگدل هستم و گناه«

هـاي   سـالگي عبـادت را رهـا كـرد. سـنت     كرد، امـا در سـيزده    مي خداوند را عبادت ،روزگار
ي سنتي، بدين دليل از دل و وجود راسل رخت بربست كـه او، در محيطـي   ها ارزش مذهبي و

اي  هاي مذهبي برخورد ياغيانـه  كرد. از اينرو وي، با سنت مي ضدمذهبي و ضدارزشي زندگي
قه وافري داشـت،  را آغاز نمود و به عنوان يك انسان ملحد كه به رياضي و فلسفه عشق و عال

كارشـناس سياسـي راديـو در    » فـري مـين  «مـيالدي كـه    1959در سـال   در جامعه مطرح شـد. 
آيا شما بـر ايـن   «راديويي كه از راديو انگليس پخش شد، از برتراند راسل پرسيد: اي  مصاحبه

توانـد جـايگزين خـوبي بـراي احساسـات و       مـي  باوريد كه عشق و عالقه به رياضـي و فلسـفه،  
در چهل سالگي به همان سكون و  من، آري؛«راسل در جواب گفت: » ي باشد؟ذهبعواطف م

آرامشي دست يافتم كه افالطون گفته است كه: (اين سكون و آرامش، تنها از علم رياضي به 
ماند كه در قيـد زمـان نيسـت.     مي آيد). اين سكون، به جهان سرمدي، دايمي و آزاد مي دست

 ».مانند آرامش مذهبي حس كردممن در چنين دنيايي، آرامشي ه
اين دانشمند برجسته انگليسي منكر معبود حقيقي شد، ولي در عين حال نتوانست از اظهـار  
نياز به معبود، بي نياز باشد. او، گذشته از آنكه فلسفه و رياضي را جايگزين خدا نمود، صفات 

دانگي و آزادي از قيـد  خدايي را نيز به زعم خود براي رياضي و فلسفه ثابت كرد. يعنـي جـاو  
توانسـت سـكون و آرامشـي     نمـي زمان. وي، بدون اثبات اين صـفات بـراي فلسـفه و رياضـي     

 همانند سكون و آرامش مذهبي به دست بياورد.

 نهرو در حالت ركوع:
شود، باور نكنيد. اما عكس چاپ شـده   مي ممكن است جرياني را كه در سطور بعدي نقل

 م) ايـن مـاجرا را تأييـد   1963(چاپ دهلي، سـوم اكتبـر سـال     در صفحه آخر هندوستان تايمز
شود كه نخست وزير اسبق هند، نهرو، دو زانو، شبيه به حالـت   مي كند. در اين تصوير ديده مي
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ركوع هر دو دست را به هم متصل كرده، در حال نيايش است. نهرو در ايـن حالـت در برابـر    
 د.كن مي يكي از بزرگان قومي خود، اداي احترام

 پيونـدد. صـدها هـزار نفـر پيـدا      مـي  چنين رويدادهايي هر سال و هر روز در دنيـا بـه وقـوع   
هـاي   دانند؛ ولي در برابر بت مي شوند كه خدا را قبول ندارند و عبادت را حركتي بي معني مي

دهنـد. واقعيـت،    مـي كشش درونيشان به عبادت را تسكين رغبت و خودساخته سر خم كرده، 
انسـان تسـليم اهللا نشـود،    اگر از نيازهاي فطري و طبيعي انسان است.  ،و معبود اين است كه اله

 خأل روحي و رواني او پـر  گردد؛ زيرا بدون اعتقاد به خدا، مي ني پوشاليها قدرت قهراً تسليم
 شود. نمي

يابد. من مايلم كه يك قدم جلوتر بـروم و بگـويم: كسـي     نمي مشكل، فقط به اينجا خاتمه
 دهـد، از سـكون و آرامـش واقعـي محـروم اسـت و هماننـد زنـي         مي را معبود قرار كه غير اهللا

گيـرد تـا    مـي  خـرد و آن را در بغـل   مـي  باشد كه فرزند ندارد، اما يك عروسك پالستيكي مي
بدين شكل همان سكون و آرامش قبلـي را بـه دسـت آورد كـه مـادر، از بـه آغـوش گـرفتن         

هم كه در زندگيش بيش از حـد تصـور    هرچند دآورد!. يك انسان ملح مي فرزندش به دست
شود تا چنـين   مي خواهد آمد كه او در آن لحظات مجبوراش  موفق باشد، لحظاتي در زندگي

 پندارد كه واقعيت غير از اين است كه من آن را دريافتم.
هنگامي كـه نهـرو در زنـدان،     ميالدي1935استقالل هند، يعني در سال  دوازده سال قبل از

 را به پايان رسانيد، در پايان آن چنين نوشت: اش زندگينامهنگارش 
كنم كه يك بخش از زندگي من پايان پذيرفته و بخش دوم شروع خواهد شـد؛   مي حس«

توانـد آينـده زنـدگيش را     نمـي  يك از مـا دانم و هيچ نمي ، چيزياما از چند و چون اين بخش
 ».كتاب زندگي، بسته و نامعلوم است زيرا صفحات آينده حدس بزند و يا از آن باخبر باشد؛

وزيـر   سومين نخسـت  ،وقتي صفحات آينده كتاب زندگي نهرو باز شدند، معلوم شد كه او
كنـد. امـا گشـوده شـدن ايـن بخـش از        مـي  بزرگ جهان است و بر سرزمين وسيعي حكومت

ي كرد كه هنـوز صـفحات   مي كتاب زندگي، نهرو را قانع نكرد. او در اوج قدرت خود احساس
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و همچنـان سربسـته و نـامعلوم هسـتند؛ همـان پرسشـي كـه در        انـد   از كتاب زندگيش باز نشده
شـود، در روزهـاي پايـاني عمـر او نيـز در ذهـن و        مـي  نخستين روز والدت هر شخص ايجـاد 

كنفـرانس بـين المللـي خاورشناسـان در      1946زد. در هفته اول ماه ژانويه سال  مي فكرش دور
و دويست نفر از شخصيتهاي علمي و پژوهشي از داخل و خـارج هنـد    دهلي برگزار شد. هزار

من « در اين كنفرانس شركت كردند. نهرو در اين كنفرالنس طي يك سخنراني، چنين گفت:
اي  به عنوان يك سياستمدار، فرصت چنداني براي خلوت و تفكر ندارم، ولي نـاگزير در پـاره  

كنيم؟ من مطمئنم كه  مي راي چيست و ما چكار(دنيا چيست و ب كنم كه: مي اوقات چنين فكر
119F».كنند) مي نيروهايي نامرئي وجود دارند كه سرنوشت ما را تعيين

1 
اين نوعي عدم اطمينان است كه بر روح و روان تمام كساني كه خدا را به عنوان اله  !آري

وشـيهاي  شود. ايـن گـروه، گـاهي در اثـر كارهـاي فـراوان و خ       مي و معبود قرار ندارند، چيره
كنند كه به سكون و آرامش واقعـي رسـيده انـد؛ ولـي بـه       مي موقت و زودگذر چنين احساس

يابد، واقعيـت از درون و بـاطن، بـر     مي محض اينكه اين محيط كاذب و فضاي مصنوعي پايان
از آرامـش و سـكون واقعـي     كنـد كـه همچنـان    مـي  يـادآوري هـا   آن آورد و بـه  مي آنان فشار

 ند.محروم
نه تنها از نعمت سكون و آرامش محرومنـد، بلكـه مشكلشـان،     ،ي محروم از خداها اين دل

باشـد. ايـن مشـكالت در     مـي  بيش از اين است؛ مشكل آنان چند روزه نيست، بلكه هميشـگي 
ايـن مشـكالت،    انـد.  واقع آثار آن زندگي تاريك است كه آنان خود را به آن گرفتـار كـرده  

شـود و زنـگ    مـي  اسـت كـه دامنگيـر منكـران خـدا      ناشي از آن زندگي سهمناكيهاي  عقده
گـردد.   مـي  منكران خـدا خطري است درباره مشكل بسيار بزرگي كه گريبانگير روح و روان 

ناآرامي و اضطراب در زندگي دنيوي، دودي از آتش دوزخ است؛ همان آتشي خالصه اينكه 
آتش بگيرد، دود آن به  اي كه براي مشركان و كافران آماده و برافروخته شده است. اگر خانه

كنـد. اگـر شـخص     مـي  رسد و آنان را از خطر آتش باخبر مي كه خواب هستند، مشام كساني
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تواند خود را از خطر آتش نجات دهد؛ امـا اگـر    ميخوابيده، با استشمام بوي دود بيدار شود، 
 م هـالك شـدن  در محاصره شعله آتش قرار بگيرد، آنگـاه وقـت بيـداري نيسـت؛ بلكـه هنگـا      

فكري و غفلت، سرنوشت او را چنـين رقـم زده اسـت كـه در      بيست كه باشد و بدين معنا مي
 آتش بسوزد.

بيدار شود و به خود آيـد؟ بايـد قبـل از     ،خطر زمانآيا كسي هست كه پيش از فرا رسيدن 
 بيدار شد و به خود آمد؛ زيرا بيدار شدن در زمان خطر سودي ندارد. پايان يافتن فرصت

، زندگينامه سياسي نهرو را به نگارش درآورده است. وي، براي ايـن منظـور   مايكل بريچر
 مالقات كرد و گفت:1956ژوئن سال  13شخصاً با نهرو در دهلي نو در تاريخ 

و  اسـت ممكن است مختصراً توضيح دهيد كه براي يك جامعه خوب چه چيزهايي الزم «
 »فلسفه بنيادين زندگي شما چيست؟

 وستان پاسخ داد:نخست وزير اسبق هند
را معيـار اخالقـي بدانيـد و خـواه     ها  آن من به مالكها و معيارهايي معتقد هستم. شما خواه«

ندانيد؛ اين معيارها، براي هر فرد و گروه اجتماعي الزمند. اگر ايـن معيارهـا و مالكهـا حـاكم     
ايـن معيارهـا    اينكـه توان به نتيجه مطلوبي رسـيد.   نمي نباشند، با وجود پيشرفت چشمگير مادي

علم و دانش من خارج اسـت. مـن، ديـدگاههاي دينـي را در      دايرهاز  شوند، ميچگونه حاكم 
دانـم و اهميـت    مي ي اخالقي و معنوي را از دين جداها ارزش بينم. من مي اين باره بسيار تنگ

درن در زنـدگي مـ   هـا  ارزش دانم كه چگونه ايـن  نمي قايل هستم. اماها  آن براياي  فوق العاده
120F».گنجانده و زنده نگاه داشته شوند. اين خودش يك مشكل است

1 
كنـد كـه از ديـن     مـي  اين پرسش و پاسخ، به روشني خأل و پوچي رواني انساني را ترسـيم 

از مهمتـرين   در جامعـه، هـا   آن ي اخالقـي و نهادينـه كـردن   ها ارزش دور افتاده است. توجه به
نظـام تمـدني   ي ديني و اخالقـي  ها ارزش ان بدور ازتو نمي رود و مي شمارنيازهاي هر جامعه ب

دانـد كـه ايـن نيـاز را      نمـي  از دوري از خدا و قانون خدايي، پسانسان،  شايسته بنا نهاد. آري!

                                                           
1- Nehro- A Political Biography, PP. 607-608. 



 طلبد اسالم به مبارزه مي  220

ر كند. از اينرو انسان پس از سعي و تالش مداوم در قـرون  چگونه تأمين و اين خأل را چطور پ
نتيجـه مطلـوب نرسـيده اسـت. در برخـي از      باشـد و بـه    مـي  متمادي هنوز در مرحلـه جسـتجو  

 اخالقـي برگـزار   حكومت و شهروندان، جشن هفته خوش كشورها به خاطر ايجاد ارتباط ميان
، طرز تفكر و مـنش شـاهانه و مسـتبدانه كارمنـدان بلندپايـه حكـومتي       كار شود. ولي با اين مي

وسـل شـدن بـه اخـالق يـا      پذيرد. تداوم اين حالت، حكايت از آن دارد كه صـرفاً مت  نمي پايان
برگزاري هفته اخالق، براي تأمين اين نياز كـافي نيسـت. بـراي جلـوگيري از مسـافرت بـدون       

 ها آن كنند و بر روي مي ها نصب بلند و بااليي در ايستگاههاي  بليط با قطار، پوسترها و اعالميه
». اجتماعي اسـت ارائه بليط، نشانه شخصيت شماست؛ مسافرت بدون بليط، جرمي «نويسند:  مي

بـا   ،با اين حال مسافرت بدون بليط با قطار شهري و برون شهري و نيز ساير تخلفات اجتمـاعي 
پذيرد. اين امر، حكايـت از آن دارد كـه تعبيراتـي     نمي پوسترها و برگزاري جشن اخالق پايان

برقراري  مانند گناه اجتماعي يا تخلف از مقررات اجتماعي، قادر به ايجاد روحيه ترك گناه و
گروهي، عليه جنايات و تخلفـات و  هاي  نظم و انضباط اجتماعي نيستند. در مطبوعات و رسانه

گيرد. اما جنايات و جرايم و  مي صورتاي  عواقب و پيامدهاي نامطلوب آن، تبليغات گسترده
تواند  نمي هاي اجتماعي، دنيوي و مادي دهد كه تصور آسيب مي نشان ها، آن روند رو به رشد

انسان را از ارتكاب جرايم باز دارد. بر در و ديوار تمام دفاتر و مراكـز اداري، عبـاراتي از ايـن    
اما زير همـين الفـاظ و عبـارات،     ؛»رشوه گرفتن و رشوه دادن گناه است«قبيل نوشته شده كه: 

 عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن به تمام معنا جريان دارد. از اينرو بايد اذعـان كـرد كـه چنـين    
تبليغاتي، براي جلوگيري از فساد اداري چندان كارسـاز نيسـت. روي تمـام واگنهـاي قطـار و      
اتوبوسهاي شهري نوشته شده: قطار يا اتوبوس و ساير وسايل حمـل و نقـل عمـومي متعلـق بـه      

شـود كـه برخـي از افـراد،      مي همگان است. لذا در حفظ و نگهداري آن بكوشيم. اما مشاهده
دزدند و تابلوها را از  مي شكنند، المپهاي نصب شده را مي راها  كنند، شيشه يم صندليها را پاره

 آورنـد؛ همـه ايـن ناهنجاريهـا حكايـت از ايـن دارنـد كـه مصـالح ملـي و عمـومي،            مي جا در
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شخصـي  هـاي   منافع عمـومي را بـر خواسـته   كه توانند اين انگيزه را در شخص ايجاد كنند  نمي
 خود ترجيح دهد.

شود؛ اما بـا ايـن    مي بسيار تبليغ ،ي از اموال عمومي، خيانت است. اين نكتهاستفاده خصوص
شـود و يـا توسـط     مـي  حال در بسياري از كشورها اموال عمومي، به نفع حـزب حـاكم هزينـه   

رود.. بدين ترتيب زندگي ملي با وجود تمام سـعي   مي برخي از كارمندان و مسؤوالن، به يغما
باشد، باز  مي به استانداردهايي كه نشان پيشرفت و رفاه يك ملت از رسيدن ها، وتالش و برنامه

 مانده است.
بدور از خدا و رهنمودهـاي   آن دارند كه تمدن مادي و ماديگرا وحكايت از  ها، اين نشانه

به انحراف و بـاتالق كجـروي كشـانده و انسـانيت را از رسـيدن بـه       را آسماني، زندگي انسان 
سـوي  ه اين است كه انسـان بـ   ،مشكل است. تنها راه حل اين حروم ساختهوضعيت مطلوب، م

بازگردد و نقش اساسي دين در زندگي را به رسميت بشناسند. اين، يگانه پايه و عـاملي   اهللا
تـوان انتظـار    نمـي  سازد و بدون پايه و عامـل اساسـي،   مي است كه بهبود زندگي بشر را ممكن

 زندگي خوبي را براي بشر داشت.
 نويسد: مي سفير اسبق امريكا در هندوستان، چنينچستر بالز 

كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به رشد صنعتي با دو مشكل بسيار پيچيـده مواجـه   «
 هستند:

يكي مشكل دستيابي به مواد خام و اوليه توليد و نيز مشكل فني در زمينه چگونگي استفاده 
 از مواد اوليه.

سـريع  گردد و آن اينكه همراه با پيشرفت  مي اداري بر مشكل دوم، به توده مردم و دستگاه
صنعت بايد اين اطمينان را داشته باشيم كه مبادا رشد سريعت صنعت، بيشتر از آنكه مشكالت 

علمي، ممكـن اسـت آز و   هاي  يافته»: مهاتما گاندي«را حل كند، مشكل آفرين باشد. به گفته 
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سان كه از هر چيزي مهمتر اسـت، ارزشـي نخواهـد    را افزايش دهد، اما به خود انها  انسان طمع
121F».داد

1 
 رشـد و پيشـرفت، ميـان   هاي  طبق اظهارات بالز، توده مردم به منزله محيط هستند كه برنامه

آيند و ابزار توليد و پيشرفت مانند: سرمايه، مواد اوليه و مهارتهـاي فنـي و    مي به اجرا درها  آن
122Fو تمدن مدرن را پر كنند.توانند خأل موجود در سياست  نمي غيره

2 
توان محيطـي بـه وجـود آورد كـه عمـوم مـردم و        مي شود و چگونه مي اين خأل چگونه پر

كارمندان دولت براي رفـع مشـكالت و نيازهـاي كشـور، هماهنـگ و وظيفـه شـناس شـوند؟         
انديشمندان و نظريه پردازان امروزي، هيچ پاسخي براي اين سؤال ندارند. واقعيت، ايـن اسـت   

و پالنهاي مربوط به رشـد و پيشـرفت، دچـار تضـاد     ها  در تمدن مادي بيگانه با خدا، برنامه كه
هـا و براينـدهاي اجتمـاعي در     خواهند شد. زيرا نظريه شخصي منكران خدا، همواره با ديدگاه

 امـن و مرفـه  اي  گيرد. برنامه پيشرفت اجتماعي، به دنبـال جامعـه   مي تعارض و ناسازگاري قرار
و چون برنامه و خواسته اساسي انسان، دستيابي بـه رفـاه و آسـايش مـادي اسـت، لـذا       باشد  مي

دارد تا از برنامه نخست خود عقب بنشينند و در مورد آن شك كنند؛  مي انديشمندان را بر آن
دهنـد كـه    مـي  پـرورش اي  گونـه كننـد و ب  مـي  امعه را طوري تربيـت بدين ترتيب آنان، افراد ج
 ،اجتمـاعي بشـر  هـاي   گيرند. از اينـرو برنامـه   مي جامعه آرماني قرار ناخواسته در خالف جهت

هنوز به نتيجه نرسيده و تمام ديدگاههاي مادي از ارائه نظام و سيستمي بهتـر بـراي رسـيدن بـه     
 زندگي آرماني ناكام مانده است.

هدف زندگي قرار بگيرد، آنگاه هـر شـخص بايـد بـراي تـأمين       ،اگر رفاه و آسايش مادي
فردي خودش كار كند. لذا در اين دنياي محدود امكـان نـدارد كـه هـر شـخص      هاي  هخواست

بدون اثرگذاري بر ديگران، به تأمين خواسـتها و نيازهـاي فـرديش بپـردازد؛ در نتيجـه هرگـاه       
كنـد و   مـي  خود را عملي كند، بـراي ديگـران مشـكل ايجـاد    هاي  فردي بخواهد تمام خواسته
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زند. بنـابراين شخصـي كـه درآمـد      مي حالي جامعه را به همخوشحالي فرد، خوشترتيب بدين 
داند كه درآمدش براي تـأمين نيازهـايش كـافي نيسـت، بـه دزدي، اخـاذي،        مي كافي ندارد و

زند تا كمبود درآمدش را جبران كنـد. مسـلماً اگـر     مي كالهبرداري، رشوه و فريبكاري دست
هاي فردي خود، استفاده كنـد، جامعـه را    انسان بخواهد از چنين روشهايي براي تأمين خواسته

 سازد كه قبالً خودش گرفتار آن بوده است. مي به همان آفت و مصيبتي گرفتار
دنياي امروز به يك آسيب جدي دچار شـده كـه تـاريخ بشـريت، هماننـد آن را بـه خـود        

 باشد كه جزو جدايي ناپذير زنـدگي  مي هاي اجتماعي طبقه جوان نديده است. منظورم آسيب
امروزي قرار گرفته است. مجرمان و بزهكاران كم سن و سال و حتي نابـالغ چگونـه و ازكجـا    

آيند؟ منشأ بزهكاري، تأمين لذات مادي و جسماني است. چنانچـه در بسـياري از    مي وجوده ب
كشورهاي غربي، داماد و عروس بعد از گذراندن مـدت كوتـاهي از زنـدگي زناشـويي خـود      

 تي نمـوده، بـراي تنـوع و تـأمين لـذت جنسـي خـود، از هـم جـدا         احساس خستگي و يكنـواخ 
شوند تا به ديگري روي ببرند. نتيجه اين طالق و جـدايي، چيـزي جـز چنـد فرزنـد پسـر و        مي

فرزندان طالق، هـيچ پنـاهي    اند. دختر نيست كه با وجود زنده بودن پدر و مادرشان، يتيم شده
دانند و از ديگـر سـو    مي يك سو خود را كامالً آزادبينند؛ از اينرو از  نمي در جامعه براي خود

 شوند. اين شرايط، آنان را خيلي زود بـه ارتكـاب جـرم سـوق     مي از محيط و جامعه خود بيزار
 ».بيشتر كودكان بزهكار، كودكان طالق هستند«گويد:  مي دهد. آلفرد ديننگ مي

باشـدكه امـروزه    مـي  هبدين ترتيب ريشه اصلي مفاسد اجتماعي كنـوني، در ايـن امـر نهفتـ    
با مقاصد اجتماعي در تضـاد و تعـارض قـرار دارنـد. رخـدادهاي       ،اهداف و خواستهاي فردي

ناگوار و جرايم و مفاسد موجود در جوامع، پيامد عملكرد افراد، احزاب و اقوام و مللي اسـت  
ورد آ ره انـد.  كه براي دستيابي به اهداف و لذايذ مـادي خـود، بـه چنـين كارهـايي دسـت زده      

ــل و كشــتار، بزهكــاري، جنــگ و خــونريزي،     ــين رويكــردي عبارتســت از: قت اجتمــاعي چن
 ربايي، سرقت، چپاول اموال و ساير مفاسد. آدم
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جاي لذات مادي دنيا، خشنودي خدا را هدف قرار داد. ايـن هـدف، تضـاد    ه بنابراين بايد ب
سـازد. اعتقـاد بـه     مـي  نـگ بـرد و آن دو را در مسـير پيشـرفت، هماه    مي فرد و جامعه را از بين

رشـد و توسـعه را   هاي  تواند برنامه مي است كهاي  آخرت و معاد، از يك سو تنها پايه و عقيده
دهـد كـه ايـن عقيـده، يـك       مي سوي ديگر نشان به معناي درست آن، به موفقيت برساند و از

گي بشـر  تواند تـا ايـن حـد بـا زنـد      نمي هدف واقعي و حقيقي است؛ زيرا يك امر غيرحقيقي،
 تطابق و سازگاري داشته باشد.

پيشـرفت نمـوده كـه گويـا خواهـد      اي  جراحـي در عصـر حاضـر بـه انـدازه      علم پزشكي و
ها را كنترل و درمان كند. بـا ايـن حـال     توانست غير از مرگ و پيري، ساير ناراحتيها و بيماري

سـت كـه اينـك    عينـي تضـادي ا  هـاي   بيماري رواني رو به افزايش است و اين، يكي از جلـوه 
دامنگير جوامع امروزي شده است. علم و دانـش، در زمينـه مـادي و جسـماني وجـود مركـب       

و اشباع روح و روان بشر عاجز و هاي چشمگيري دست يافته، اما از بررسي  انسان، به پيشرفت
جسم و كالبد انسان، فربـه و تنومنـد شـده، ولـي روح و روان     ده است. به همين دليل اتوان مانن

 شود. مي تر و بيمارتر ان، روز به روز ضعيفانس
% بيماران شهرهاي بزرگ اين كشور، بيماران 80ن بلندپايه آمريكا، بنا بر اظهارات مسؤوال

ها عبارتند از: جرايم،  رواني هستند. بر اساس پژوهش روانشناسان، مهمترين عوامل اين بيماري
 ، حسد، خودخواهي و بريدن از جامعه.رواني، اضطراب و پريشاني، يأس و نااميديهاي  عقده

توان فهميد كـه همـه ايـن عـوارض، محصـول و دسـتاورد عـدم         مي با اندكي دقت و تأمل
اعتقاد به آخرت هستند. ايمان به اهللا، پايه و اساس ايجاد اعتماد به نفس در انسان اسـت. همـان   

انسان باشد. ايمان  تواند در خطرها و شرايط حساس، بهترين كمك و مددكار مي اعتمادي كه
انسان، بدون توجـه بـه    شود مينهد كه باعث  مي به اهللا، همان هدف وااليي را پيش روي انسان

 در انسـان بـه وجـود   اي  مشكالت، به سوي اين هدف واال گـام بـردارد. ايمـان بـه اهللا، انگيـزه     
 )William Oslerآورد كه اساس و پايه تمام خوبيهـاي اخالقـي اسـت. ويليـام اوسـلر (      مي
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ايمان به خدا، انگيزه و نيروي محركه بزرگي است كه بـا بـا هـيچ سـنجه اي، قابـل      «گويد:  مي
 ».توان آن را در كارگاه و كارخانه ايجاد كرد نمي سنجش نيست و

همين نيروي اعتقادي، در واقع سرچشمه صحت و سالمت رواني است. روح و رواني كـه  
سـت، سرنوشـت و فرجـامي جـز بيمـاري نخواهـد       از اين سرچشمه عظيم و ارزشمند محروم ا

رواني، نبوغ و مهارت زيـادي  هاي  داشت. روانشناسان، با آنكه در جستجو و ريشه يابي پديده
بـر   ناكـام و نـاموفق شـدند. بنـا     ،هاي روانـي  درمان صحيح بيماري در زمينهبه خرج دادند، اما 

 گفته يكي از دانشمندان مسيحي:
ا در راستاي شناختن جزئيات قفلي قرار دادندكه درب سالمت روانپزشكان، تالش خود ر«

 ».شود مي رواني، به وسيله آن، بسته
دهـد؛ از يـك سـو تمـام      مي جامعه نوين و مدرن امروزي دو عمل متضاد را همزمان انجام

ديگـر بـا    سـوي كنـد و از   مـي  توان خود را براي به دست آوردن ساز و كارهاي مادي صرف
هـاي   آورد كه زندگي در نتيجه آن با آسيب مي وجوده ، شرايطي را بآنز ا گريزو دين ترك 

دهـد و از سـوي ديگـر آمپـول سـم       مـي  شود. به عبارتي از يك سو دارو مي گوناگوني مواجه
 گويد: مي كند. ارنست اودلف مي تزريق

زماني كه در دانشكده پزشكي مشغول تحصيل بودم، از واكنش بـدن و فعـل و انفعـاالتي    «
كـردم كـه در   آيد، آگاه شـدم. بـا ميكروسـكوپ مشـاهده      مي در بافتهاي زخمي به وجودكه 

هـاي آسـيب ديـده     ها و قسـمت  شود، زخم مي زيادي كه در بافتها انجام نتيجه فعل و انفعاالت
كـردم، بـه توانـايي     مـي  شوند. پس از پايان درسم و دقيقاً زمـاني كـه احسـاس    مي بافتها، ترميم

با مسأله بزرگي مواجه شدم و بدين ترتيب فهميـدم كـه    ام، زشكي دست يافتهبااليي در زمينه پ
 ».ام من، در دانش پزشكي خود، از بزرگترين عامل يعني از خداوند، غافل شده

راديـوگرافي، نشـان داد بافـت     بـود كـه عكسـهاي   اي  در ميان بيمارانم، پيرزن هفتاد سـاله «
گفتند  مي ه او تبريك گفتم. جراحان برجسته،اش به سرعت در حال بهبود است؛ ب ديده آسيب

ساعت آينده مرخص شود. روز يكشنبه بود؛ دختر اين پيـرزن مطـابق    24تواند تا  مي كه پيرزن
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به بيمارستان آمد. خطـاب بـه دختـرش گفـتم: اكنـون       ،معمول براي عيادت هفتگي از مادرش
ه خانه ببريـد. دختـر بـدون اينكـه     توانيد او را ب مي شود و مي مادرت بهبود يافته و فردا مرخص

با شوهرم مشورت كردم؛ او بـا آمـدن   «پاسخي بدهد، مستقيماً نزد مادرش رفت و به او گفت: 
 ».شما به خانه ما مخالفت كرد. از اينرو بايد شما را به خانه سالمندان منتقل كنم

او، در  چند ساعت بعد پيرزن را معاينه كردم و ديـدم كـه حـال بيمـار، وخـيم شـده اسـت.       
خاطر زخم بـدنش، بلكـه بـه خـاطر صـدمه روحـي و       ه ساعت جان سپرد؛ البته نه ب 24كمتر از 

 شكستن قلبش.
با تمام تالشي كه صورت گرفت، آن پيـرزن وفـات نمـود؛ اسـتخوان شكسـته اش، تـرميم       

شكسته، به هيچ نحو بهتـر نشـد و    پيدا نشد. پيرزن دلاش  دل شكسته شده بود، اما دارويي براي
هـا، مـواد معـدني و     ا وجودي كه از لحاظ جسمي، بهبود يافته بود، زنده نماند؛ زيـرا ويتـامين  ب

ساير داروهايي كه به او تزريق شدند، عوامـل و عناصـر اصـلي حيـات او نبودنـد. بلكـه عامـل        
اميد بود كه با حرف دخترش، آن را از دست داد. مـن، بـه شـدت تحـت      ،اصلي زنده بودنش

 دانستم كه اگر اين پيرزن هفتادساله، همچنان به خدا اميد مي قرار گرفتم. زيراتأثير اين جريان 
123F».شد نمي مواجهاي  داشت، با چنين حادثه مي

1 
ست كه دنياي مدرن و پيشرفته امروزي، تا چه ميزان به تضاد دچار شـده  از اين مثال هويدا

اعتقاد به وجود خداونـد   دهد كه مي است. دنياي مدرن امروز، علم و دانش را به مسيري سوق
همانند يك سخن نادرست محو شـود. تمـام سيسـتم آمـوزش و پـرورش بـه سـبك و         در آن،

ها بيرون شوند و بدين سان روح و اصـل   شود كه اعتقاد به خدا و دين، از دل مي ادارهاي  گونه
و گيرد و در مقابـل بـراي رشـد و پيشـرفت مـادي و جسـمي ا       مي انسان، در معرض نابوي قرار

شود. به همين خاطر نيز انسان در عرصه جسمي خود پيشرفت كرده و  مي سعي و تالش فراوان
وميـت و دوري از اعتقـاد درونـي،    به توانايي پيوند اعضا دست يافته اسـت؛ امـا بـه خـاطر محر    

                                                           
1- The Evidence of God, PP. 212-214. 
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 جسـماني، بـه آغـوش مـرگ     سـالمت  شكسته و پريشان است و با وجود صحت ظـاهري و  دل
 رود. مي

هـايي كـه بـا     ه امـروزه تمـام دنيـا را بـه نـابودي كشـانده اسـت. جسـم        همين تضاد است ك
از سـكون و آرامـش واقعـي محرومنـد؛      اند، هاي بسيار زيبا و پر زرق و برق پوشيده شده لباس

هـاي ويـران هسـتند؛ شـهرهاي بـزرگ و       هاي شـيك و قشـنگ، محـل سـكونت دل     ساختمان
هـاي   هـاي قدرتمنـد، بـا دسيسـه     ومـت باشند؛ حك مي رنگارنگ، مركز جرايم و مفاسد اخالقي

 هـا بـه نتيجـه    كالن به دليل بسياري از ناهنجـاري هاي  متزلزل هستند و برنامه ،ي و خارجيلداخ
 رسند. خالصه اينكه زندگي بشر، با وجود رشد و پيشرفت مادي، ويران شده است. نمي

ان، به خدا هاي اجتماعي و مشكالت كنوني جوامع امروزي، نتيجه اين است كه انس آسيب
 پشت كرده و خود را از منبع و سرچشمه زالل دين راستين الهي، محروم نموده است.

 دهد: مي) تجربه زندگي خود را چنين شرح Jungروانشناس معروف پروفسور جانگ (
هـاي   در سي و پنج سال گذشته مردم بسياري از كشورهاي پيشرفته، براي درمـان بيمـاري  «

ني كـه نيمـي از عمرشـان سـپري شـده      از ميان كليه مراجعا اند. كردهعه رواني خود به من مراج
شد كه چيزي غير از دوري از دين، عامل بيمـاريش باشـد..    نمي بود، حتي يك بيمار هم يافت

دينـي، پشـت   هاي  هتوان گفت: تنها عامل بيماريشان، اين بود كه آنان به تمام آموز مي از اينرو
دينـي  هـاي   ران، بهبود كامل نيافت مگر آنكه دوباره به آموزهيك از اين بيماكرده بودند. هيچ

124F».روي آورد

1 
كنم با نقل سـخن   مي اظهارات فوق گرچه براي خردمندان، كامالً روشن هستند، ولي فكر

 گويد: مي تر شود؛ وي كريسي ماريسون، اين مطلب، واضح
و تمـام صـفاتي كـه    ادب، احترام، سخاوت، حسن كردار و گفتار، اخالق، انديشه پاكيزه «

 آيند. نمي خدايي هستند، هرگز از طريق الحاد، به دست
 شود تا انسان، خود را خداي بندگان بپندارد. مي الحاد، نوعي خودبيني است كه باعث

                                                           
1- Quoted by C.A Coalson, Science & Christian Belief, P. 110 
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 تمدن بدون ايمان رو به نابودي نهاده و به زودي از بين خواهد رفت.
 انجامد. مي مرج بدون اعتقاد به خدا و اسالم، نظم و انضباط، به هرج و

 يابد. مي خورد و بديها، در هر سو گسترش مي توازن، به هم
125F».از اينرو شديداً نيازمند اين هستيم كه ايمان و رابطه خود را با خدا تقويت كنيم

1 
 

                                                           
2- Man does not Stand Alaon, P.123. 



 

 

 پي گفتار

شـود.   مـي پـا  افته، در سراسر دنيا غوغا باگر روزي اعالم شود كه نيروي جاذبه زمين پايان ي
ست كـه كـره زمـين بـا سـرعت شـش هـزار مايـل در         فتن نيروي جاذبه، بدين معنان يازيرا پايا

شود و زمين، ظرف مـدت چنـد هفتـه در حـوزه حـرارت       مي ساعت به سوي خورشيد كشيده
مانـد   نمـي  سوزد كه حتي خاكسـتري هـم از آن بـاقي    مي گيرد و چنان مي شديد خورشيد قرار

 هاي بزرگ وجود داشته است يا نه! ا و تمدنچيزي به نام زمين با شهرهكه بعداً مشخص شود 
در تمام دنيا در هر دقيقه هزار نفر، خواهند مرد، غوغا و نگراني بيشتري در  اگر گفته شود:

ميان مردم دنيا ايجاد خواهد شد؛ زيرا اين سخن، بدين معناست كـه در طـول يـك شـبانه روز     
ان است كه شايد مـن هـم يكـي از    حدود يك و نيم ميليون نفر خواهند مرد؛ لذا هر كسي نگر

 اين افراد باشم.
 شوند؟ مي حال اگر واقعاً چنين اتفاقي رخ دهد، اين همه مرده، چه

گردند تا به اعمالشان رسـيدگي   مي ها، به سوي خدا باز پاسخ، كامالً روشن است؛ همه اين
گر جـدا  هاي خوب و بـد، از يكـدي   شود. مرگ، براي اين است كه اعمال خوب و بد و انسان

 انـد،  ها، در جهاني ديگر آغاز گردد و بنا بر اعمالي كه در اين دنيا داشته شوند و زندگي انسان
 زندگاني و حياتي خوب يا بد را شروع كنند.

تواند از مرگ بگريزد؛  نمي يك از مابراي همه ما فرا خواهد رسيد؛ هيچقطعاً لحظه مرگ، 
 باشد. مي براي آن روز تنها كاري كه از ما ساخته است، آماده شدن

تواني  نمي اي انسان! تو در انتظار چه هستي؟ آيا براي به خود آمدن، همين كافي نيست كه
تـر و مـؤثرتر از    محرك و عـاملي قـوي   ،از مرگ فرار كني؟ آيا براي ايجاد تحول در زندگي

براي مرگ نياز است؟ بايد دانست كه اگر كسي در خود و زندگيش تحولي ايجاد نكند، پس 
را بـه يـاد آور كـه دوسـتان و     اي  انسـان! آن لحظـه  اي  هميشه در آتش دوزخ خواهد سوخت.
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شـوي   مـي  عذاب كنند، اما تو در قبر، به خاطر اعمال ناشايست، مي نثار قبرت ،نزديكانت، گل
 بري. مي سرو در وحشت و ترس ب

ام زمـين و  رستاخيز، فوق العاده سـخت و دشـوار اسـت. وقتـي كـه آن روز فـرا رسـد، تمـ        
شـوند؛ در قيامـت، نـه كسـي      مـي  حق و باطل جـدا  ،آسمان زير و رو خواهند شد. در آن روز

 تواند ديگري را فريب بدهـد. در آن روز نـه سـفارش پذيرفتـه     مي خورد و نه كسي، مي فريب
گيـرد و   مـي  شـود. در آن روز زبـان انسـان    مي گردد و نه التماس و يا زور و فشار، كارساز مي

گـردد؛ تصـورات واهـي و فريبنـده دنيـوي، هـيچ        مـي  هاي انسان برمال تراشي دن بهانهبودروغ 
هـاي   نماينـد. بـت   نمـي  كنند و حكومـت و قـدرت، هـيچ دردي را درمـان     نمي مشكلي را رفع

آري! افسوس و صد افسـوس كـه انسـان در آن روز يـار و      كنند! مي خودساخته، انسان را رها
ن روز بيش از هر زماني نيازمند كمك، مدد و ياري اسـت.  مددكاري ندارد؟! حال آنكه در آ

 ست.بيش از هر زماني محروم و بينوا انسان در آن روز در اوج نيازمندي،
قت را خواهي گوش بسپار كه هرچند فردا حق و حقياي انسان! امروز به شنيدن سخن حق 

مـرگ سـودي نـدارد.     ديد، اما ديگر كارساز نخواهد بود؛ امروز بينديش كه انديشيدن پس از
ايمان بياور؛ كتـاب   راه خدا، پيش رويت قرار دارد؛ پس در اين راه گام بردار. به رسول اهللا

راه سـعادت و   خدا را آيين و برنامه زندگيت قـرار بـده. بـراي روز آخـرت آمـاده شـو؛ ايـن،       
 آيد. مي رستگاري است. حيات طيبه، تنها از اين راه به دست

متعال را كه به بنده بي بضاعت توفيق عنايت كرد تا بتـوانم ايـن اثـر    سپاس بي پايان خداي 
 علمي و مفيد را از زبان اردو به فارسي برگردانم.
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